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Kapasitas untuk merespon bencana memiliki rentang yang cukup jauh 

sehingga memunculkan banyaknya kritik terhadap penanggulangannya. Prakarsa 
program Preparing to Excel in Emergency Response (PEER) Project untuk 
peningkatan kapasitas personil dan kelembagaan dalam setahun menunjukkan bahwa 
tidak semua daerah mengalami peningkatan kapasitas. Kapasitas lembaga yang 
masih rendah serta kualitas respon yang menurun menjadi fokus perhatian dalam 
penelitian ini.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa dan merekomendasikan 
upaya peningkatan PEER Project melalui kapasitas personal, kapasitas trainer 
terhadap kapasitas kelembagaan. Jenis penelitian ini adalah survei bersifat 
explanatory menggunakan metode kuantitatif dan desain Observational Cross-

sectional Survey Observational. Populasi terdiri dari peserta pelatihan PEER Project 
dari kantor pusat dan delapan cabang terdiri dari peserta latih dan trainer. Kapasitas 
personal, kapasitas trainer, kapasitas dan manajemen sumberdaya, monitoring 
evaluasi akuntabilitas dan pembelajaran dan mobilisasi sumberdaya sebagai variabel 
independen dan kapasitas lembaga sebagai variabel dependen. Instrumen penelitian 
menggunakan kuisioner online.  

Hasil penelitian menunjukkan nilai p dari semua variabel lebih kecil daripada 
0,05 kecuali variabel kapasitas personal. Variabel kapasitas trainer, kapasitas dan 
manajemen sumberdaya, monitoring evaluasi akuntabilitas dan pembelajaran dan 
mobilisasi sumberdaya adalah variabel yang berhubungan secara signifikan dengan 
kapasitas lembaga. Variabel mobilisasi sumberdaya dan kapasitas trainer sebagai 
komponen paling berpengaruh terhadap kapasitas lembaga dengan p value terendah 
masing-masing sebesar 0,018 dan 0,013. Nilai odds ratio terbesar yang diperoleh 
yaitu 12,433 artinya peserta yang menganggap kapasitas trainernya tinggi 
mempunyai peluang 12,433 kali lebih tinggi dibanding yang menganggap kapasitas 
trainer yang rendah mempengaruhi kapasitas lembaga.  
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