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ABSTRACT 

The development of capacity building in organizational level is required to developed. It is intended to increase the 

responsibilities of institution professionally and improve the technical ability, which is constantly required to show the 

existence of the institution in achieving the objectives and standard that has been set. The problem of this research is the data 

of disaster intensity in East Java show that Ponorogo Regency has the most casualties. In addition, Ponorogo Regency also 

has a type of disaster that does not exist in other areas in East Java, called ground motion. This phenomenon encourages 

researchers to conduct this research. This research question is “How does Organizational Capacity Building affect the Level 

of Responsiveness of Disaster Emergency Response?” 

 This research used three kinds of theory, include management of disaster theory from Nick Carter, Organizational 

capacity building theory from USAID, and Responsivity theory from Jenny Potter. This research employed qualitative 

method with descriptive type. 

 This study finds that the ability of BPBD of Ponorogo Regency to recognize the needs of the society and preparing 

their priority agenda is good enough. In addition, the BPBD of Ponorogo regency has community organization such as 

Public Works Department, Education Department, Indonesia National Army, Indonesia National Police and also private 

parties such as RAPI (Radio Antar Penduduk Indonesia).  This study recommended that BPBD of Ponorogo Regency should 

develop the organizational capacity building continuously, in order to solve the problems, so that can affects to the level of 

disaster emergency responsivity.  
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A. PENDAHULUAN 

Bencana di Indonesia sendiri sudah merupakan 

masalah yang sering terjadi, bahkan di dunia, 

Indonesia termasuk negara yang paling rentan 

terhadap terjadinya bencana. Menurut Badan PBB 

untuk Strategi Internasional Pengurangan Risiko 

Bencana atau United Nations International 

Strategy for Disaster Reduction (UN-ISDR) 

bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, angin 

topan, banjir, dan tanah longsor merupakan 

bencana alam yang sering terjadi di permukaan 

bumi. 

Data UNISDR menyebutkan, dalam paparan 

terhadap penduduk atau jumlah manusia yang ada 

di daerah yang mungkin kehilangan nyawa karena 

bencana, risiko bencana yang dihadapi Indonesia 

sangatlah tinggi, untuk potensi bencana tsunami, 

Indonesia menempati peringkat pertama dari 265 

negara di dunia yang disurvey badan PBB. Resiko 

ancaman tsunami di Indonesia bahkan lebih tinggi 

dibandingkan Jepang. Menurut Sutopo, dalam 

perhitungan UNISDR ada 5.402.239 orang yang 

berpotensi terkena dampaknya. 

Dari data rekapitulasi yang susun dan dirilis 

oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

(BPBD) Jawa Timur, selama bulan januari hingga 

maret 2017 setidaknya ada 194 kejadian bencana 

alam yang terjadi di Jawa Timur. Masing-masing 

daerah mempunyai potensi bencana yang berbeda-

beda. Kejadian bencana yang paling banyak terjadi 

diantaranya tanah longsor 40 kejadian, banjir 92 

kejadian, angin kencang 20 kejadian dan angin 

puting beliung 22 kejadian. Daerah paling 

mendominasi yaitu Kabupaten Trenggalek dengan 

15 kejadian dan Kabupaten Ponorogo dengan 13 

kejadian. Namun di awal bulan April 2017, Jawa 

Timur kembali dihadapkan oleh bencana nasional 

berstatus tinggi dengan banyak menelan korban 
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jiwa yang terjadi di Kabupaten Ponorogo yaitu 

bencana tanah longsor di desa Banaran. 

Guna mencapai penanganan bencana yang 

efektiv efisien dan responsiv BPBD Kabupaten 

Ponorogo perlu membuat serangkaian upaya. Isu 

capacity building atau pengembangan kapasitas 

didalam organisasi publik memiliki urgensi tinggi 

guna meningkatkan kualitas layanan. Sorotan 

negatif selama ini yang berkaitan dengan respon 

layanan institusi pemerintah harus segera dibenahi. 

Melalui pengembangan kapasitas ini, mulai dari 

tingkat individu, berkembang pada tingkatan 

organisasi hingga berbenah dalam lingkup sistem 

akan dianalisis dan ditelaah serta dicari rangkaian 

strategi apa yang akan dilakukan guna membenahi 

respons aparatur publik. 

Untuk menuju pada esensi effectiveness, 

efficiency, dan responsiveness, suatu organisasi 

publlik sudah seharusnya mengembangkan 

strateginya dalam mencapai ketiga esensi di atas 

guna menuju sistem kepemerintahan yang baik. 

Capacity Building sebagai alat aksi untuk menuju 

ke dalam sistem kepemerintahan yang baik 

sebenarnya berhubungan dengan upaya 

meminimalisir peran (role) dan cakupan 

pemerintahan. 

Mengingat jumlah korban jiwa dan persebaran 

ancaman bencana begitu luas menyebar di wilayah 

Kabupaten Ponorogo, pemerintah harus memiliki 

daya tanggap yang baik dan selalu meningkatkan 

kemampuannya dalam hal kapasitas SDM, 

kapasitas lembaga, ketersediaan sarana prasarana, 

dan jaringan kerjasama. Hal tersebut diperlukan 

untuk menjawab tantangan penanggulangan 

bencana yang multidimensi dan multipihak, 

pemerintah dalam hal ini BPBD adalah garda 

terdepan harus berupaya meningkatkan kapasitas di 

berbagai sektor seperti sumber daya, kelembagaan, 

maupun sinergi dari berbagai pihak yang 

diharapkan mampu tercipta profesionalitas dalam 

aktualisasi penangangan bencana alam yang terjadi. 

Hal tersebut tentu sangat menarik dan 

menimbulkan antusiasme bagi peneliti untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Studi 

Deskriptif Tentang Dampak Pengembangan 

Capacity Building Organisasi Pada Tingkat 

Responsivitas Tanggap Darurat Bencana Alam 

Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

(BPBD) Kabupaten Ponorogo”. 
 

B. KERANGKA TEORI 

Manajemen Bencana 

Manajemen bencana dapat diartikan sebagai 

suatu proses yang merujuk pada suatu peristiwa 

yang mempunyai potensi untuk mendatangkan 

kerugian yang serius bagi masyarakat. Ungkapan 

ini lebih luas cakupannya dibandingkan „disaster 

mitigation‟ yang hanya melibatkan usaha 

mempertahankan dampak kejadian yang meliputi 

keputusan yang bersifat administratif, dan aktivitas 

operasional yang menyertakan pencegahan, 

kesiapsiagaan, tanggap darurat, pemulihan dan 

rehabilitasi pada semua tingkat. Melalui 

manajemen bencana, sangat mungkin untuk 

meminimalisasi krisis melalui peringatan dini dan 

membuat kerangka rehabilitasi dan rekonstruksi 

pasca bencana. 

Pemahaman tentang kegiatan manajemen 

bencana secara lebih mudah disederhanakan dalam 

suatu siklus kegiatan. Siklus manajemen bencana 

digambarkan dalam berbagai cara dan juga 

peristilahan yang berlainan, namun yang 

terpenting adalah bahwa format yang dimaksud 

menunjukkan bahwa manajemen bencana adalah 

suatu kontinum dari kegiatan yang saling 

berkaitan, dan bukannya suatu urutan kegiatan 

yang mempunyai awal dan akhir yang tegas. 

Teori manajemen bencana yang ditulis oleh 

Nick Carter dalam bukunya yang berjudul 

Disaster Management : A Disaster Manager’s 

Handbook, terdiri dari enam tahapan dalam 

manajemen bencana. Berikut siklus manajemen 

bencana menurut Nick Carter: 

Gambar 1.4 

Siklus Manajemen Bencana Menurut Nick 

Carter 

 
Dari konsep yang dikemukakan oleh Nick 

Carter, 3 tahapan awal milik Nick dapat 

digolongkan ke dalam kategori Pra-Bencana karena 

sifatnya yang dilakukan sebelum terjadi bencana. 

Tiga tahapan awal tersebut adalah Pencegahan 

(Prevention), Peringanan (Mitigation) dan 

Kesiapsiagaan (Preparrednes). Dan tahapan Nick 

Carter selanjutnya yaitu Dampak Bencana 

(Disaster Impact) dan Tanggapan (Response), 

dapat diklasifikasikan ke dalam kategori Tanggap 

Darurat karena sifatnya yang dilakukan pada saat 

terjadi bencana. Kemudian tahapan terakhir milik 

Nick Carter adalah tahap Pemulihan (Recovery) 

dan Pembangunan (Development), dapat 

diklasifikasikan ke dalam kategori Pasca-Bencana. 

Dari keseluruhan tahapan dalam manajemen 

bencana, peneliti hanya membatasi pembahasan 



pada tahap tanggapan (response) atau tanggap 

darurat yang dilakukan saat terjadi bencana, 

kemudian tahapan pemulihan (recovery) saat pasca 

bencana. Hal ini dilakukan karena peneliti 

berpendapat bahwa dengan batasan-batasan 

tersebut akan lebih fokus dan relevan dengan fokus 

judul yang diambil dan sudah menggambarkan 

manajemen bencana secara keseluruhan. 

 

CapacityBuilding 

 

Berdasarkan hasil riset yang dirancang oleh 

USAID, pembangunan kapasitas dalam lingkup 

organisasi memiliki lima elemen, diantaranya: 

Mission, vision, and strategy; Structure; 

Management systems; Partnerships, external 

relations and networking; and Leadership and 

governacne. Adapun masing-masing elemen dapat 

kita lihat penjelasannya di sub-bab berikut: 

a. Misi, Visi dan Strategi 

Visi dan misi didalam setiap organisasi 

dibutuhkan dalam kelangsungan aktivitas 

organisasi tersebut. Visi sangat diperlukan sebagai 

cara pandang terhadap masa depan tentang 

bagaimana organisasi harus dijalankan agar dapat 

eksis, antisipatif dan inovatif. Berkaitan dengan hal 

tersebut, disisi lain misi juga diperlukan oleh setiap 

organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Misi 

adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh 

organisasi agar tujuan organisasi dapat terlaksana 

dan berhasil dengan baik. 

b. Struktur Organisasi 

Berkaitan dengan program-program, proyek, 

kearsipan, departemen dan bagian-bagiannya, garis 

koordinasi dan garis komando, decision making, 

serta mekanisme komunikasi untuk mencapai 

tujuan organisasi. Struktur ini peneliti dapat 

melihat aktivitas organisasinya, aktor-aktor 

pembuat keputusan dan pelaksana dalam organisasi 

itu, apakah struktur ini bersifat hirarkis/struktural 

atau fungsional, tujuan organisasi yang 

bersangkutan profit oriented atau non-profit motive. 

c. Sistem Manajemen 

Sistem manajemen disuatu organisasi disini 

harus terintegrasi dengan sistem internal guna 

meningkatkan pemanfaatan semua sumber daya 

dan aset yang ada. Hal ini dapat terwujud dalam 

bentuk manajemen sumber daya manusia, 

manajemen keuangan, informasi pelayanan publik 

serta monitoring dan evaluasi. Sistem-sistem 

manajemen ini tentunya harus terintegrasi dan tidak 

saling tumpang-tindih sehingga memiliki satu 

tujuan bersama dalam satu organiasi. 

d. Kemitraan dan Jaringan kerja 

Terwujud dalam mekanisme dan pendekatan 

untuk membangun dan memelihar kerjasama 

dengan stakeholder yang terkait dengan efektif. 

Kerjasama disini merupakan proses untuk 

melakukan sesuatu yang mencakup beberapa hal 

serta unsur-unsur tertentu antara lain: adanya tujuan 

yang sudah ditetapkan bersama atau tujuan sesuai 

dengan peraturan; adanya pengaturan/pembagian 

tugas yang jelas; dalam bekerja saling menolong 

antara satu pihak dengan pihak yang lain; dapat 

saling memasukkam manfaat; serta adanya 

koordinasi yang baik. Dengan adanya kerjasama 

yang baik antara pihak satu dengan pihak yang lain, 

tugas-tugas dari masing-masing pengurus akan 

menjadi lebih ringan dan cepat selesai sehingga 

tujuan pun akan tercapai. 

e. Kepemimpinan dan Kepemerintahan 

Berhubungan dengan pengelolaan, merumuskan 

standar nilai dan etika moral, memobilisasi sumber 

daya, mandat dalam menetapkan arah strategis, 

mendeteksi dan memperbaiki hal yang tidak 

diinginkan atau gangguan 

Responsivitas Organisasi Dalam Tanggap 

Darurat Bencana 

Agar organisasi publik memiliki responsivitas 

dalam memberikan pelayanan perlu menempatkan 

masyarakat sebagai customer dalam posisi yang 

seimbang dengan pemerintah sebagai provider. 

Menurut Jenny Potter (1998) dalam teori 

konsumerismenya mengemukakan bahwa posisi 

seimbang antara provider dengan customer hanya 

dapat dicapai apabila menerapkan prinsip-prinsip 

akses, pilihan, informasi, perbaikan, dan 

keterwakilan. 

a. Ketersediaan Akses 

Semua lapisan masyarakat harus memiliki 

akses yang sama terhadap produk layanan barang 

dan jasa yang diberikan oleh organisasi publik. 

Pemahaman ini didasarkan kenyataan bahwa 

mereka adalah yang membayar pelayanan publik 

melalui pajak atau pungutan lain, sementara 

keuntungan dari pelayanan yang dimiliki setiap 

orang tidaklah sama. Sehingga aksess tidak dapat 

dianggap secara otomatis sebagai hak masyarakat, 

melainkan pemerintah wajib memberikan 

pelayanan yang dapat diakses oleh semua lapisan 

masyarakat. 

b. Ketersediaan Pilihan (Choise) 

Dalam kerangka pelayanan publik, pilihan 

bukanlah hak masyarakat sebagai 

konsumen/pelanggan secara absolut, namun 

Pemerintah setiap saat perlu memperbanyak pilihan 

dalam pelayanan diberbagai bagian sektor publik. 



Semakin banyak pilihan yang diberikan kepada 

masyarakat untuk suatu jasa pelayanan maka 

pelayanan itu akan semakin berkualitas. Apabila 

masyarakat tidak dapat menyampaikan prefensi 

secara langsung mengenai pilihan mereka, maka 

pemerintah harus membuat mekanisme lain agar 

masyarakat yakin bahwa kepentingan mereka telah 

diakomodasi oleh pemerintah. Untuk itu 

pemerintah perlu mengidentifikasi prefensi 

masyarakat, adanya batasan pilihan yang jelas, 

tujuan politis yang dapat diukur, mengembangkan 

kriteria untuk mengevaluasi aspek-aspek kualitas 

pelayanan bagi masyarakat, dan menginformasikan 

kepada masyarakat mengenai kinerja disektor 

pelayanan. 

c. Ketersediaan Informasi (Information) 

Informasi yang dimaksudkan adalah berkaitan 

dengan tujuan dan sasaran pelayanan, standar 

pelayanan yang disediakan, standar pencapaian, 

hak dan tanggungjawabnya sehubungan dengan 

jasa layanan, pengguna kewenangan dalam proses 

pengambilan keputusan, mengapa suatu keputusan 

diambil dan apakah keputusan tersebut sudah 

benar. Berbagai informasi tersebut sangat 

diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui 

bagaimana cara pelayanan publik itu dilaksanakan, 

membuat keputusan terbaik tentang pelayanan apa 

yang ingin digunakan dan bagaimana cara 

memperoleh keuntungan maksimum dari 

pelayanan tersebut, sehingga diperlukan upaya 

menyebarluaskan informasi jasa pelayanan. 

Informasi tidak hanya disebarluaskan terhadap 

pengguna jasa pelayanan (users), tetapi juga harus 

disebarluaskan kepada aparat pelayanan pada 

tingkat yang paling bawah. 

d. Ketersediaan Perbaikan (Redress) 

Perbaikan mekanisme pelayananan ini akan 

memberikan keuntungan yang lebih luas tidak saja 

bagi konsumen akan tetapu juga sekaligus 

menyangkut eksistensi lembaga pelayanan. Untuk 

itu perbaikan dapat dilakukan diantaranya melalui 

kontrol kualitas terhadap penyedia pelayanan oleh 

berbagai lapisan masyarakat. Disamping itu, 

pemerintah juga dapat melakukan perbaikan 

dengan identifikasi masalah pelayanan, sistem 

manajemen pelayanan, dan implementasi 

kebijakan pelayanan. Perbaikan ini tentunya harus 

dilakukan dengan memperhatikan masukan 

berbagai pihak secara proporsional dan seimbang. 

e. Keterwakilan (Representation) 

Dalam teori konsumerisme prinsip ini 

mengandung pengertian bahwa konsumen 

seharusnya cukup terwakili dalam sistem 

pengambilan keputusan yang dibuat oleh 

pemerintah mengenai suatu jasa layanan, artinya 

suatu keputusan dibuat dengan mempertimbangkan 

keterwakilan semua lapisan masyarakat. Hal ini 

disebabkan karena konsumen di sektor publik 

umumnya tidak terorganisir dan mereka bukan 

merupakan sumberdaya yang bersifat homogen, 

oleh sebab itu pejabat publik seharusnya 

menghargai kebutuhan mereka dengan jalan 

melembagakan kepentingan konsumen dalam 

bentuk keterwakilan. 

Dampak Pengembangan Capacity Building 

Organisasi Pada Tingkat Responsivitas Tanggap 

Darurat Bencana 

Dampak adalah perubahan kondisi fisik 

maupun sosial sebagai akibat dari output kebijakan. 

Dan dampak juga merupakan akibat yang 

dihasilkan oleh suatu intervensi program pada 

kelompok sasaran, baik yang sesuai dengan yang 

diharapkan atau tidak dan apakah akibat tersebut 

tidak mampu menimbulkan perilaku baru pada 

kelompok sasaran. 

Pengembangan kapasitas dapat dicirikan 

sebagai kemampuan para stakeholder untuk secara 

efektif menginterasikan dan mengkoordinasikan 

kemauan politik, kepentingan, pengetahuan, nilai-

nilai dan sumber daya keuangan dalam rangka 

mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhan. 

Pengembangan kapasitas adalah proses holistik 

melalui orang-orang, organisasi-kelembagaan dan 

jaringan untuk memobilisasi, beradaptasi dan 

memperluas kemampuan mereka dalam mengelola 

pembangunan berkelanjutan. Minimnya 

kemampuan antisipasi bencana di Indonesia 

diungkap oleh Wijaya bahwa yang menjadi 

masalah tidak hanya bencana dan beberapa 

penyebabnya, melainkan antisipasi bencana itu juga 

menjadi sebuah masalah tersendiri. Sebagai misal, 

sistem peringatan dini memerlukan struktur yang 

jelas, institusi yang flexibel dan sigap, serta 

sosialisasi yang dapat menyentuh ke seluruh 

lapisan sosial. Tujuannya, membangun sebuah 

masyarakat yang selalu waspada menghadapi 

bencana sebagai konsekuensi dari kondisi hidup di 

daerah rawan bencana (disaster-prone area). 

Menurut Nurhanah dkk kapasitas yang kuat 

untuk menghadapi ancaman bencana berkaitan 

dengan program/kegiatan untuk meningkatkan 

kapasitas masyarakat. Tujuan utamanya adalah 

masyarakat mampu mengantisipasi bencana, 

mampu menangani keadaan darurat dan mampu 

pulih dari bencana. Orientasi kelembagaan 

penanggulangan bencana di Indonesia umumnya 

lebih terfokus pada penanganan darurat, dan belum 

pada aspek pencegahan dan pengurangan risiko 

bencana. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 

tentang Penanggulangan Bencana telah mengubah 

paradigma responsif (difokuskan pada tanggap 

darurat dan pemulihan) ke pencegahan bencana 



(pengurangan risiko dan kesiapan). Risiko bencana 

dapat dikurangi melalui program pengembangan 

perspektif pengurangan risiko dan penataan ruang 

berbasis pemetaan dan penilaian risiko bencana. 

Kapasitas pemerintah daerah dalam 

pengurangan risiko bencana sering terbatas, kontras 

dengan keterlibatan yang kuat dari organisasi 

masyarakat sipil. Hal ini memerlukan pengaturan 

kelembagaan yang efektif, pedoman nasional yang 

jelas dan dukungan intesif untuk pengembangan 

kapasitas, serta dialog antara berbagai aktor 

ditingkat lokal. Sebagian aktor lokal memiliki 

pemahaman yang tidak memadai karena kurangnya 

informasi dan sering menunjukkan kecilnya 

kemauan politik dan prioritas untuk terlibat 

didalamnya. Pendidikan dan pelatihan tentang 

bencana adalah hak masyarakat untuk 

mendapatkannya. Strategi manajemen bencana 

yang efektif tidak hanya menuntut partisipasi 

individu dalam komunitas yang rentan, tetapi juga 

keterlibatan instansi pemerintah terkait, LSM, dan 

sektor swasta. Pengembangan sistem manajemen 

bencana dapat dimulai dari formulasi kebijakan 

ditingkat pemerintah demi kesiapsiagaan 

komunitas/masyarakat. Kedekatan hubungan 

dengan masyarakat di setiap tahap merupakan 

faktor kunci keberhasilan. Hal ini perlu 

dikombinasikan dengan kepemimpinan yang kuat 

dan komitmen politik dari pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah. Dengan adanya peningkatan 

kapasitas, lembaga pemerintah akan lebih memiliki 

kemampuan dalam mengenali kebutuhan 

masyarakat serta mengembangkan jaringan 

kerjasama sehingga dapat kinerja pemerintah yang 

efektif, efisien, dan responsivitas tanggap darurat 

dapat tercapai. 

a. Lembaga Memiliki Kemampuan Untuk 

Mengenali Kebutuhan Masyarakat 

Dalam perkembangan saat ini, perubahan 

sosial terjadi sangat cepat disemua lini. Kebutuhan 

masyarakat semakin beragam dan bervariatif. Hal 

ini menuntut lembaga pemerintahan harus mampu 

mengakomodir semua tuntutan dan kebutuhan 

masyarakat. Dalam penyelenggaraan 

penanggulangan bencana, lembaga harus senantiasa 

mendengar, mengetahui dan menindaklanjuti apa 

yang dibutuhkan masyarakat dalam hal 

menanggulangi bencana sebagai langkah antisipatif 

serta dapat mengurangi dampak bencana yang 

sangat merugikan. Dengan adanya tuntutan 

kebutuhan dari masyarakat lembaga terpacu untuk 

memberikan solusi yang terbaik dari permasalahan 

yang ada dimasyarakat 

b. Lembaga Memiliki Kemampuan Dalam 

Menyusun Agenda Prioritas Secara Tepat 

Sesuai Kebutuhan Pada Tahap Pra 

Bencana, Tanggap Darurat, dan Pasca 

Terjadi Bencana 

Lembaga harus mampu menganalisis, 

menyusun dan menetapkan keputusan atau agenda 

yang menjadi prioritas utama dalam memenuhi 

kebutuhan serta mengakomodir tuntutan yang ada 

di masyarakat. Pengambilan keputusan atau agenda 

secara cepat dan tepat oleh lembaga pemerintah 

akan berdampak pada terpenuhinya kebutuhan 

masyarakat sehingga permasalahan yang muncul 

secara tiba-tiba dapat segera teratasi. Lembaga 

pemerintah juga harus dapat menganalisis dampak 

yang diharapkan dan tidak diharapkan dari sebuah 

agenda prioritas. Dalam penyelenggaran 

penanggulangan bencana, lembaga harus 

mempunyai kemampuan mengambil keputusan 

secara cepat dan tepat baik itu saat bencana terjadi, 

pasca terjadi bencana, serta melakukan mitigasi 

untuk masyarakat sebagai upaya pengurangan 

risiko bencana 

c. Lembaga Mampu Mengembangkan 

Jaringan Kerjasama Dengan Stakeholder 

Terkait 

Untuk menjawab isu-isu dan tantangan yang 

terjadi dilingkungan masyarakat, jejaring kerjasama 

pemerintah dengan stakeholder terkait adalah 

modal utama. Jaringan kerjasama dipandang 

sebagai metode yang tepat dan perlu dikembangkan 

untuk mengatasi hubungan interaksi yang 

kompleks dalam suatu masyarakat. Dalam konteks 

penyelenggaraan penanggulangan bencana, 

stakeholder yang terkait diiantaranya adalah 

swasta, masyarakat dan media. Dengan adanya 

kerjasama dengan pihak-pihak tersebut, pemerintah 

akan sangat terbantu dalam melaksanakan 

penanggulangan bencana seperti mendapat 

informasi secara detail tentang lokasi yang 

terdampak bencana. Selain itu dapat saling 

memberi kontribusi ide-ide baru yang solutif untuk 

pemecahan masalah penanggulangan bencana 

dengan cepat. 

C. METODOLOGI PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, 

dimana yang dicari adalah pemahaman atas suatu 

fenomena sosial. Menurut Bogdan dan Taylor 

mendefinisikan “Metodologi Kualitatif” sebagai 

prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 

Tipe Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan 

penelitian maka tipe dari penelitian menggunakan 

pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang 



bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa 

yang dialami oleh subjek penelitian misalnya 

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara 

holistik, dan dengan cara deskripsi dalam benetuk 

kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus 

yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai 

metode ilmiah. Sedangkan tipe penelitian ini adalah 

deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berupa 

kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Dengan 

demikian, laopran penlitian akan berisi kutipan-

kutipan data untuk memberi gambaran penyajian 

laporan tersebut. 

Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di BPBD Kabupaten 

Ponorogo. Dalam penentuan lokasi penelitian ini 

didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu: 

a. Kabupaten Ponorogo merupakan wilayah 

dengan potensi bencana sangat tinggi 

karena bentuk morfologi Kabupaten 

Ponorogo yang bervariasi seperti dataran 

tinggi dan perbukitan. 

b. Berdasarkan data yang diperoleh, 

Kabupaten Ponorogo memiliki intensitas 

bencana paling banyak kedua di Jawa 

Timur dan memiliki potensi bencana yang 

sangat beragam dan unik salah satunya 

yaitu tanah gerak. 

c. Kabupaten Ponorogo sebagai daerah 

rawan bencana memiliki potensi bencana 

yang sangat beragam yang berdampak 

pada kerusakan, kerugian materi hingga 

korban jiwa. 

d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Ponorogo merupakan Badan 

Pelayanan Publik yang bersentuhan 

langsung kepada masyarakat dan bertugas 

mewujudkan penanggulangan bencana 

secara cepat, tepat, efektif dan efisien. 

 

Teknik Penentuan Informan 

 

Penelitian ini menggunakan teknik penentuan 

informan yang dilakukan secara purposive 

sampling atau sampel bertujuan, dimana infroman 

yang dipilih merupakan pihak yang dianggap 

paling mengetahui dan memahami tentang 

permasalahan dalam penelitian ini. Informan 

ditentukan sesuai dengan tujuan penelitian atau 

informasi yang hendak dicari sehingga peneliti 

dapat menggali informasi selengkap mungkin dan 

sedetail mungkin dari informan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Kemudian berkembang 

dengan menggunakan teknik accidental sampling 

yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara 

memilih orang yang kebetulan ditemui. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data yang digunakan 

untuk mengumpulkan data dalam penelitian 

kualitatif pada umumnya menggunakan teknik 

observasi, wawancara, dan dokumentasi, atas dasar 

konsep tersebut, maka ketiga teknik pengumpulan 

data diatas digunakan dalam penelitian ini. 

 

Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

 

Peneliti menguji keabsahan data menggunakan 

teknik triangulasi, yaitu pemeriksaan keabsahan 

data yang meemanfaatkan sesuatu yang lain diluar 

data untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi 

yang paling banyak digunakan ialah dengan 

pemeriksaan melalui sumber yang lainnya. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan akan 

melengkapi dalam memperoleh data primer dan 

sekunder, observasi dan interview digunakan untuk 

menjaring data primer yang berkaitan. 

 

Teknik Analisis Data 

 

Huberman dalam Sugiyono, mengemukakan 

bahwa aktivitas dalam analisis data kuantitatif 

dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus 

menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah 

jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi 

data, penyajian data, penarikan kesimpulan. 

D. PEMBAHASAN 

Capacity Building Organisasi 

a. Misi, Visi dan Strategi (Mission, Vision, and 

Strategy) 

Sejak berdirinya tahun 2011, BPBD 

Kabupaten Ponorogo melakukan transformasi  

pada visi misi nya di tahun 2016. Perubahan visi 

dan misi di dalam setiap organisasi dibutuhkan 

dalam kelangsungan aktivitas organisasi tersebut. 

suatu organisasi dikatakan hidup jika visi misinya 

dapat berkembang sesuai dengan tuntutan jaman. 

Demikian juga di BPBD Kabupaten Ponorogo, 

visi misi yang diusung merupakan hasil dari 

perkembangan cara belajar guna menyusun 

strategi suatu organisasi untuk menghadapi 

permasalahan dan tantangan. Strategi yang 

digunakan BPBD adalah penguatan SDM dan 

Sarana Prasarana untuk mendukung kelancaran 

aktivitas BPBD. Semua lapisan yang ada di BPBD 

ikut berperan dalam menentukan arah organisasi. 

Masing-masing bidang mengusulkan agenda 

prioritas setelah itu di musyawarakhan bersama 

dengan pimpinan. BPBD selalu mengadakan 

monitoring evaluasi setiap satu minggu sekali 

untuk mengukur capaian yang sudah atau belum 

terlaksana, serta menentukan agenda selanjutnya. 

b. Struktur Organisasi 



Berdasarkan kebutuhan, beban kerja, dan 

anggaran yang ada maka BPBD Kabupaten 

Ponorogo termasuk klasifikasi A dengan struktur 

organisasi yang lebih kompleks ada satu orang 

kepala badan ex-officio yaitu Sekda, dibantu oleh 

satu orang kepala pelaksana yang membawahi 

sekretariat, satu orang kabid pencegahan dan 

kesiapsiagaan, satu orang kabid kedaruratan dan 

logistik, satu orang kabid rehabilitasi dan 

rekonstruksi. Masing-masing bidang dibantu oleh 

dua orang kasi. Namun kenyataannya, kepala 

pelaksana BPBD di Kabupaten Ponorogo masih 

berstatuskan PLT dan beberapa jabatan lainnya 

seperti kabid rehabilitasi dan rekonstruksi kosong. 

Belum ada perekrutan yang dilakukan. 

Adanya pembaharuan pada tugas pokok dan 

fungsi yang awalnya diemban oleh Satkorlak PB 

kini disempurnakan dengan tambahan tupoksi baru 

pada BPBD Kabupaten Ponorogo. 

c. Sistem Manajemen 

Pelatihan untuk SDM di BPBD tidak hanya 

tentang kebencanaan. Ada pekerjaan lain seperti 

keuangan dan kepegawaian. Tentunya dalam 

mengikuti pelatihan, pegawai menyesuaikan 

dengan posisi yang dimiliki. Jadi tidak semua 

pegawai BPBD di beri pelatihan kebencanaan. 

Selain itu, proses pengajuan anggaran di BPBD 

menyusun RKA atau rencana kegiatan dan 

anggaran, setelah itu diputuskan oleh Bapeda 

sesuai dengan skala prioritas. Jenis anggaran yang 

dimiliki BPBD Kabupaten Ponorogo adalah APBD 

dan APBN. Diantaranya ada dana siap pakai dari 

pusat atau BNPB, dana tak terduga (DTT) dari 

provinsi, dan anggaran tak terduga dari daerah. 

Sedangkan untuk standart operasional prosedur, 

BPBD juga belum memiliki. Sehingga banyak 

tugas yang tumpang tindih antara dinas lain yang 

menaunginya. Selain belum memiliki SOP, kendala 

lainnya adalah keterbatasan SDM profesional dan 

sarana prasarana. Sehingga dalam menjalankan 

aktivitasnya, BPBD berusaha untuk 

memaksimalkan kinerja. Kinerja yang maksimal 

menjadi wujud nyata bahwa memang dalam 

keterbatasan yang dimiliki organisasi tersebut 

masih bisa memberikan yang terbaik untuk 

masyarakat. 

d. Kemitraan dan Jaringan kerja 

Pendekatan yang dilakukan BPBD Kabupaten 

Ponorogo dalam mengoptimalkan koordinasi, 

melalui rapat koordinasi dengan dinas terkait serta 

masyarakat dan menjalankan kegiatan ke arah 

koordinatif. Mekanisme yang di gunakan BPBD 

Kabupaten Ponorogo dalam melaksakan rapat 

koordinasi adalah dengan mengundang stakeholder. 

Kendala yang dihadapi oleh BPBD Kabupaten 

Ponorogo dalam menjalankan rapat koordinasi 

dengan dinas terkait, pertama dana yang minim, 

selain itu rapat cenderung di abaikan oleh dinas lain 

karena dinas yang diundang posisi kedudukannya 

setara. 

e. Kepemimpinan dan Kepemerintahan 

Kendala yang di temui oleh Kepala Pelaksana 

BPBD adalah terkait anggaran yang terbatas. 

Contohnya saat terjadi bencana dan butuh alat 

berat, ternyata untuk sampai ke lokasi bencana, alat 

berat tersebut butuh biaya. Padahal pencairan dana 

itu melalui proses yang lama. Hubungan kepala 

pelaksana dengan bidang dibawahnya sangat baik. 

Karena kepandaian bukan hanya dari pimpinan 

melainkan bawahan juga harus di pahami, saling 

koordinatif dan kerjasama. Pegawai sudah cukup 

baik dalam memahami nilai-nilai organisasi dan 

keberadaan kode etik yang ada. Intinya karyawan 

displin terhadap apa yang sudah menjadi 

kesepakatan bersama. 

Responsivitas Organisasi dalam Tanggap 

Darurat Bencana 

a. Ketersediaan Akses 

Akses yang diberikan BPBD Kabupaten 

Ponorogo untuk masyarakat cukup baik dan 

beragam sehingga masyarakat bisa melakukan 

partisipasi dan berkomunikasi dengan BPBD 

Kabupaten Ponorogo secara flexbel. Karena dalam 

ranah administrasi hal tersebut bisa mencegah 

terjadinya suatu monopolistis pelayanan akibat 

minimnya akses yang tersediaDalam memberikan 

akses untuk masyarakat, BPBD Kabupaten 

Ponorogo menyediakan akses komunikasi seperti 

WA, HT, menempatkan posko sebagai operator 

didaerah terdampak bencana. Layanan Pusdalops 

yang dapat di hubungi oleh masyarakat sewaktu-

waktu, selain itu juga bekerja sama dengan radio 

antar penduduk indoneisa (RAPI). 

b. Ketersediaan Pilihan (Choise) 

Suatu pilihan dalam kerangka pelaksanaan 

pemenuhan kebutuhan publik merupakan sesuatu 

kewajiban yang harus di sediakan pemerintah 

selaku stakeholder, karena jika masyarakat tidak 

dapat menyampaikan prefensi secara langsung 

tentang pilihan mereka maka pemerintah 

berkewajiban memberikan pilihan dengan suatu 

mekanisme yang bisa mengakomodasi berbagai 

kepentingan dari setiap lapisan masyarakatBPBD. 

Kabupaten Ponorogo menyediakan beberapa 

pilihan alternatif kebijakan yang bisa didapatkan 

masyarakat yaitu, relokasi tempat tinggal warga 

yang ada di daerah rawan bencana, pemulihan 

psikis warga yang mengalami traumatik serta 

memberikan warning atau peringatan dini. 



c. Ketersediaan Informasi (Information) 

Ketersediaan pemberian pelayanan tanggap 

darurat bencana melalui penggunaan sistem 

informasi dijadikan sebagai tolah ukur dalam 

mendukung terjadinya suatu penanggulangan 

bencana yang optimal bagi masyarakat terdampak 

bencana. BPBD Kabupaten Ponorogo dalam 

menyediakan informasi kebencanaanya 

menggunakan media cetak, WA, HT dan lain 

sebagainya. Apabila masyarakat ingin 

menyampaikan informasi ke BPBD tetap sesuai 

prosedur yang ada, yaitu masyarakat lapor pada 

perangkat desa, setelah itu di teruskan ke Polsek, 

kemudian Polsek menyampaikan ke BPBD dan 

ditindak lanjuti secara bersama-sama. 

d. Ketersediaan Perbaikan (Redress) 

Dalam suatu organisasi publik, perbaikan 

kualitas aparatur harus terus dilakukan agar target 

zero complain yang telah di tetapkan dapat 

direalisasikan. Perbaikan yang dilakukan BPBD 

saat ini adalah mengkaji kebutuhan utama 

masyarakat terdampak. Selain itu, melihat 

permintaan masyarakat yang apabila terjadi 

bencana harus segera diselesaikan saat itu juga, 

BPBD melakukan perbaikan intern yaitu 

pemenuhan SDM terlebih dahulu dan anggaran. 

Karena memang SDM di BPBD kurang dan 

anggarannya terbatas. Serta ada evaluasi kecil 

terkait capaian yang belum terlaksana. 

e. Keterwakilan (Representation) 

Setiap lembaga pemerintah dalam 

pelaksanaan aktivitas publiknya harus memberikan 

suatu kesempatan, ruang dan waktu bagi 

masyarakat pada setiap pelaksanaan kegiatan 

organisasi. Dimana masyarakat harus merasa 

terwakili atas kepentingan dan idenya. BPBD 

Kabupaten Ponorogo dalam menyelenggarakan 

aktivitasnya berpedoman pada UU No. 24 tahun 

2007. Dan itu sudah mewakili kebutuhan 

masyarakat meskipun belum sepenuhnya. 

Dilakukan evaluasi bersama elemen masyarakat 

untuk mengukur keterwakilan kebutuhan 

masyarakat untuk penyempurnaan. 

Dampak Pengembangan Capacity Building 

Organisasi Pada Tingkat Responsivitas Tanggap 

Darurat Bencana 

a. Lembaga Memiliki Kemampuan Untuk 

Mengenali Kebutuhan Masyarakat 

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

masyarakat yang sangat bervariasi, lembaga 

pemerintahan dituntut untuk memiliki kemampuan 

untuk mengenali kebutuhan masyarakat sehingga 

dapat terakomodasi secara keseluruhan, dan 

masyarakat menjadi puas akan kinerja lembaga 

tersebut. Dalam mengenali kebutuhan masyarakat, 

BPBD Kabupaten Ponorogo menerima laporan dari 

perangkat desa untuk jenis bencana apa. karena 

kebutuhan masyarakat menyesuaikan dengan jenis 

bencana yang terjadi. 

b. Lembaga Memiliki Kemampuan Dalam 

Menyusun Agenda Prioritas Secara Tepat 

Sesuai Kebutuhan Pada Tahap Pra 

Bencana, Tanggap Darurat, dan Pasca 

Terjadi Bencana 

Kemampuan lembaga publik dalam menyusun 

agenda prioritas sangat penting. Lembaga publik 

harus mengetahui kondisi lingkungan eksternal 

sehingga rumusan agenda prioritas tersebut tepat 

sasaran dan berdampak baik bagi penerimanya. 

Agenda prioritas yang dimiliki BPBD Kabupaten 

Ponorogo adalah sekolah sungai, desa tangguh 

bencana, simulasi kedaruratan, dan koordinasi 

dengan provinsi dan pusat untuk rehabilitasi dan 

rekonstruksi. Faktor pendukung pelaksanaan 

agenda prioritas tersebut adalah antusiasme 

masyarakat yang baik disetiap program yang 

diberikan BPBD Kabupaten Ponorogo. Sedangkan 

untuk faktor penghambat adalah minimnya SDM 

berkualitas, keterbatasan dana, dan fasilitas yang 

belum memadai. 

c. Lembaga Mampu Mengembangkan 

Jaringan Kerjasama Dengan Stakeholder 

Terkait 

Saat organisasi melakukan akselerasi dalam 

menjalankan aktivitasnya, tidak mungkin dilakukan 

secara individu. Tentu organisasi tersebut harus 

bermitra dengan pihak-pihak yang dapat membantu 

kelancaran aktivitas organisasi tersebut. Pembagian 

tugas yang jelas sesuai dengan kepentingannya 

masing-masing dinas sehingga tidak semua yang 

menangani bencana adalah BPBD. Masyarakat 

menjadi lebih terlayani kebutuhannya di posko. 

E. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penyajian data dan analisis 

yang telah dijelaskan, maka kesimpulan dari 

penelitian ini yaitu: 

1. Pengembangan Capacity Building BPBD 

Kabupaten Ponorogo 

a. Visi, Misi dan Strategi 

Konsep capacity building kantor 

BPBD Kabupaten Ponorogo merupakan 

sebuah proses pembelajaran. Dapat 

terbukti dengan visi dan misi yang relevan 

mengikuti perkembangan kebutuhan 

masyarakat dan isu-isu yang dihadapi. 

Semua lapisan yang ada di BPBD ikut 

berperan dalam menentukan arah 



organisasi. Masing-masing bidang 

mengusulkan agenda prioritas setelah itu 

di musyawarakhan bersama dengan 

pimpinan. Selain itu, BPBD selalu 

mengadakan monitoring evaluasi setiap 

satu minggu sekali untuk mengukur 

capaian yang sudah atau belum terlaksana, 

serta menentukan agenda selanjutnya. 

Konsistensi BPBD Kabupaten Ponorogo 

dalam melaksanakan visi misi dapat 

dilihat bagaimana BPBD melakukan 

kegiatan-kegiatannya yang berpedoman 

pada strategi yang ditetapkan, dimana 

strategi yang digunakan bertujuan untuk 

mengoptimalkan kinerja yaitu dengan 

mengembangkan daya dukung layanannya 

yang dilakukan secara bertahap. 

b. Struktur Organisasi 

Sebagai lembaga yang baru 

dikukuhkan pada tahun 2011, tentu saja 

belum ada uraian kinerja yang berhasil 

dicatatkan oleh Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten 

Ponorogo, secara historis sejumlah tugas 

pokok dan fungsi yang kini diemban 

BPBD di masa lalu dilakukan oleh 

Satkorlak PB yang dibentuk berdasarkan 

surat keputusan Gubernur dan 

Bupati/Walikota, yang kemudian sejak 

BPBD dikukuhkan keberadaan lembaga 

tersebut dilebur dan disempurnakan 

dengan beberapa tambahan tupoksi baru 

pada BPBD. 

Sebagai organisasi pemerintah 

dengan klasifikasi A, BPBD mempunyai 3 

bidang, masing-masing dibantu oleh 2 

orang kasi, dan sekretaris dibantu oleh 

subbag. Bidang dan sekretaris 

bertanggung jawab langsung kepada 

Kepala Pelaksana. Dalam pengambilan 

keputusan, selalu ada keterlibatan dari 

semua elemen yang ada di BPBD. Semua 

bentuk keputusan atau kebijakan yang 

diambil mutlak dari atasan, dan bawahan 

hanya memberi sebatas masukan saran. 

c. Sistem Manajemen 

- Adanya kendala di BPBD Kabupaten 

Ponorogo yaitu kekurangan pegawai, 

namun sementara dapat diatasi dengan 

merangkap tugas pada pegawai yang telah 

ditunjuk sembari menunggu ada proses 

perotasian pegawai. 

- Dalam memberdayakan pegawainya, 

BPBD memberikan pelatihan sesuai 

dengan tupoksi, namun belum ada 

pelatihan yang dilaksanakan untuk 

pegawainya. 

- Belum mempunyai SOP dan Perda 

penanggulangan bencana, sehingga dalam 

melaksanakan aktivitasnya, BPBD masih 

mengacu pada UU No. 24 tahun 2007. 

- Anggaran yang dimiliki BPBD sangat 

minim, padahal kebutuhan yang 

diperlukan sangat banyak. 

 

d. Kemitraan dan Jaringan Kerja 

- Organisasi komunitas dalam 

penanggulangan bencana diantaranya 

radio antar penduduk Indonesia (RAPI) 

yang bertugas memberikan informasi 

mengenai kebencanaan, SAR, Relawan 

kurang lebih 300 orang, Dinas Kesehatan 

yang bertugas menangani urusan 

kesehatan masyarakat terdampak, Dinas 

Pendidikan yang bertugas membantu 

dalam hal pendidikan masyarakat 

terdampak bencana khususnya anak-anak. 

TNI Polri yang bertugas membantu 

aktvitas tanggap darurat baik itu evakuasi 

korban dan keamanaan area bencana. 

- Kendala yang dihadapi oleh BPBD 

Kabupaten Ponorogo dalam menjalankan 

rapat koordinasi dengan dinas terkait, 

pertama dana yang minim, selain itu rapat 

cenderung di abaikan oleh dinas lain 

karena dinas yang diundang posisi 

kedudukannya setara. 

e. Kepemimpinan dan Kepemerintahan 

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten 

Ponorogo masih berstatus PLT. Kendala 

yang di temui oleh Kepala Pelaksana 

BPBD adalah terkait anggaran yang 

terbatas. Selain itu, hubungan kepala 

pelaksana dengan bidang dibawahnya 

sangat baik. Pegawai BPBD juga sudah 

cukup baik dalam memahami nilai-nilai 

organisasi dan keberadaan kode etik yang 

ada. 

2. Responsivitas Tanggap Darurat Bencana 

a. Ketersediaan Akses 

Dalam memberikan akses untuk 

masyarakat, BPBD Kabupaten Ponorogo 

menyediakan akses komunikasi seperti 

WA, HT, menempatkan posko sebagai 

operator didaerah terdampak bencana. 

Layanan Pusdalops yang dapat di hubungi 

oleh masyarakat sewaktu-waktu, selain itu 

juga bekerja sama dengan radio antar 

penduduk indoneisa (RAPI). 

b. Ketersediaan Pilihan 

BPBD Kabupaten Ponorogo menyediakan 

beberapa pilihan alternatif kebijakan yang 

bisa didapatkan masyarakat yaitu, relokasi 

tempat tinggal warga yang ada di daerah 

rawan bencana, pemulihan psikis warga 

yang mengalami traumatik serta 

memberikan warning atau peringatan dini. 

c. Ketersediaan Informasi 



BPBD Kabupaten Ponorogo dalam 

menyediakan informasi kebencanaanya 

menggunakan media cetak, WA, HT dan 

lain sebagainya. Belum ada hotline 

servise. Apabila masyarakat ingin 

menyampaikan informasi ke BPBD tetap 

sesuai prosedur yang ada, yaitu 

masyarakat lapor pada perangkat desa, 

setelah itu di teruskan ke Polsek, 

kemudian Polsek menyampaikan ke 

BPBD. 

d. Ketersediaan Perbaikan 

Perbaikan yang dilakukan BPBD saat ini 

adalah mengkaji kebutuhan utama 

masyarakat terdampak. Selain itu, melihat 

permintaan masyarakat yang apabila 

terjadi bencana harus segera diselesaikan 

saat itu juga, BPBD melakukan perbaikan 

intern yaitu pemenuhan SDM terlebih 

dahulu dan anggaran. Serta ada evaluasi 

kecil terkait capaian yang belum 

terlaksana. 

e. Keterwakilan 

BPBD Kabupaten Ponorogo dalam 

menyelenggarakan aktivitasnya 

berpedoman pada UU No. 24 tahun 2007. 

Dan itu sudah mewakili kebutuhan 

masyarakat meskipun belum sepenuhnya. 

Dilakukan evaluasi bersama elemen 

masyarakat untuk mengukur keterwakilan 

kebutuhan masyarakat untuk 

penyempurnaan. 

3. Dampak Pengembangan Capacity 

Building Organisasi Pada Tingkat 

Responsivitas Tanggap Darurat Bencana 

di BPBD Kabupaten Ponorogo 

- BPBD Kabupaten Ponorogo sudah cukup 

baik dalam kemampuan nya mengenali 

kebutuhan masyarakatnya, yaitu dengan 

melakukan kaji cepat begitu ada laporan 

terjadi bencana, sudah mempeta-petakan 

kebutuhan masyarakat sesuai dengan 

bencana yang terjadi. Selain itu, untuk 

urusan dapur umum BPBD sangat siap 

dengan segala macam logistik, sampai 

menormalisasi atau mengembalikan status 

daerah tersebut. untuk tanggap darurat 

lebih menekankan pada evakuasi korban 

dan pemenuhan kebutuhan masyarakat 

seperti huntara (hunian sementara). 

- BPBD Kabupaten Ponorogo juga dinilai 

baik dalam menyusun agenda prioritas 

secara tepat sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat baik itu ditahap pra bencana, 

tanggap darurat, dan pasca terjadi 

bencana. 

- Sedangkan dalam hal kemampuan 

lembaga untuk mengembangkan jaringan 

kerjasama dengan stakeholder terkait, 

BPBD Kabupaten Ponorogo juga sudah 

menjalin kerjasama dengan dinas terkait 

seperti Dinas PU, Dinas Pendidikan, 

TNI&Polri, serta pihak swasta seperti 

RAPI (Radio Antar Penduduk Indonesia). 

Saran 

1. Kepala Pelaksana melalui Bagian 

Kepegawaian perlu memperhatikan sistem 

manajemen khususnya aspek 

kepegawaian, diperlukan perencanaan 

untuk mengoptimalkan sumber daya agar 

lebih produktif.  Kekurangan personel atau 

pegawai profesional menjadi kendala 

utama di BPBD Kabupaten Ponorogo, 

sehingga berdampak pada kehandalan 

dalam penanggulangan bencana menjadi 

kurang berjalan maksimal. Jika 

dimungkinkan penambahan pegawai yang 

berstatus honorer sebagai staff sehingga 

pekerjaan dapat berjalan optimal. 

2. Diperlukannya SOP penanggulangan 

bencana yang diperdakan. yang 

didalamnya memuat standart 

penanggulangan bencana yang baik, dan 

stakeholder terkait agar dalam 

menjalankan penanganan bencana lebih 

jelas dalam terarah. Karena 

penanggulangan bencana merupakan 

tanggung jawab bersama. 

3. Unit pelaksana pemerintah daerah perlu 

melakukan rapat koordinasi yang 

dilakukan secara teratur, dan lebih intensif 

dalam membahas kepentingan 

penanggulangan bencana. juga melakukan 

koordinasi dengan dunia usaha agar turut 

berperan serta dalam penanggulangan 

bencana. 

4. Diperlukannya akses hotline service untuk 

masyarakat yang ingin mengadu atau 

melapor ke BPBD terkait informasi 

kebencanaan, dan langsung ditanggapi 

dengan cepat, dan lebih baik apabila 

hotline tersebut bebas pulsa. 

5. BPBD untuk lebih memperhatikan 

masyarakat terdampak bencana terutama 

anak yatim piatu. Karena mereka 

kehilangan keluarganya dan harus 

dilakukan pendampingan untuk urusan 

pendidikan, kesehatan, dan psikisnya. 

6. Sosialisasi kebencanaan kepada 

masyarakat tetap dilakukan sebagai upaya 

mitigasi bencana, disamping itu pemberian 

pengetahuan tentang kebencanaan kepada 

anak-anak yang masih duduk di bangku 

sekolah juga diperlukan, bukan hanya 

sosialisasi kepada masyarakat yang sudah 

terbilang dewasa. 

7. Menyeimbangankan partisipasi 

masyarakat agar tidak hanya partisipasi 



tenaga dan sosial saja yang menonjol, 

tetapi partisipasi buah pikiran, harta 

benda, ketrampilan dan kemahiran terus 

dilatih karena tingginya ketiga partisipasi 

tersebut juga dibutuhkan dalam 

penanggulangan bencana. 

Rekomendasi Kebijakan 

Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangan bagi perkembangan Ilmu 

Administrasi Negara, terutama pada konsentrasi 

kajian penanggulangan bencana serta sumbangan 

masukan bagi pembuat kebijakna. Atas dasar 

tersebut, penliti berusaha memberikan rekomendasi 

kebijakan yang dapat diaplikasikan dalam 

menyempurnakan serta meningkatkan mutu dan 

kualitas pengembangan capacity building di BPBD 

Kabupaten Ponorogo. Beberapa rekomendasi 

kebijakan yang diberikan yaitu: 

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Ponorogo bersama dengan 

Dinas terkait perlu merealisasikan 

kebijakan tentang pelatihan dan 

pengembangan kapasitas SDM aparatur 

agar aparatur memiliki kompetensi dan 

keahlian yang mumpuni untuk 

menjalankan tugasnya sebagai abdi negara 

dengan profesional. 

2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Ponorogo bersama dengan 

Dinas terkait perlu untuk merealisasikan 

kebijakan tentang penilaian kinerja yang 

transparan agar aparatur dapat 

mengevaluasi kinerjanya sehingga dapat 

meningkatkan kinerjanya untuk lebih baik 

lagi. 

3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Ponorogo bersama dengan 

Dinas terkait perlu untuk merealisasikan 

kebijakan tentang pengkajian dan 

penerapan teknologi untuk ketersediaan 

informasi yang lebih akurat yang 

merupakan bentuk dari inovasi pada 

penanggulangan bencana agar mampu 

menciptakan tanggap darurat yang cepat, 

efisien dan efektiv. 
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