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Abstrak: Salah sattu dampak perubahan ikliim adalah terjadinya benccana banjir ddi beberapa Daerah
D
Aliran
n
ai seperti di DAS
D Bengawa
an Solo yangg merupakan DAS terpanja
ang di Pulauu Jawa. Kabup
paten Sragen
n
Sunga
sebag
gai bagian da
ari DAS Beng
gawan Solo hhulu hampir tiap tahunnyya mengalam
mi bencana ba
anjir. Adanya
a
kecen
nderungan peeningkatan wiilayah terdam
mpak banjir pada
p
dua tah
hun terakhir (2011‐2012) yang disertaii
denga
an belum ada
anya organisasi dan kebijakkan khusus da
alam penanga
anannya menngindikasikan bahwa peran
n
pemeerintah daerah
h Kabupaten Sragen
S
kurangg mampu untu
uk mencapai tujuan
t
penangganan banjir tersebut
t
yaitu
u
d
Oleh
O
sebab ittu, penelitian ini bertujuan
n
memiinimalisasi kerugian sebagai dampak neegatif yang ditimbulkan.
untukk menganalisiis kinerja pem
merintah daerrah Kabupaten Sragen khu
ususnya lembaaga yang berrperan dalam
m
tangg
gap darurat. Kinerja dinila
ai dari aspek efektivitas deengan variabel kualitas daan kecukupan
n serta aspekk
efisien
nsi dengan variabel
v
keje
elasan, kesesuuaian dan siklus waktu. Pendekatan yang digun
nakan adalah
h
pendeekatan kuantiitatif dengan analisis deskkriptif kuantitatif serta ana
alisis skoring dan pembobotan. Melaluii
beberrapa analisis tersebut
t
penellitian ini mengghasilkan tem
muan studi yaitu peran lembbaga penanga
anan bencana
a
banjirr dalam tanggap darurat di Kabupatenn Sragen mem
miliki kinerja baik (efektif dan efisien). Akan tetapi,,
kinerjja lembaga peemerintah Kabupaten Sraggen tersebut dipengaruhi
d
oleh beberapaa nilai tinggi dan
d nilai yang
g
kuran
ng baik menurrut hasil penila
aian kinerja olleh responden
n dalam beberrapa indikatorr.
Kata K
Kunci : Analissis Kelembaga
aan, Peran Peemerintah, Efe
ektivitas dan Efisiensi
Abstract: One of the
t impacts of
o climate chhange is the occurrence
o
off flood disastter in some areas
a
such ass
awan Solo watershed,
w
the
e longest wattershed in Ja
ava. Sragen Regency
R
as onne of the Be
engawan Solo
o
Benga
upstreeams that alm
most every yea
ar experiencess the flood dissaster. Increassed flood inunndated area in
n the last two
o
years ( 2011‐2012 ), is often accompanied bby the absence of a speccial organizatition and its policies in anyy
gency responsse. The role off local govern ment in Srageen Regency is limited to achhieve the purp
poses of flood
d
emerg
mana
agement speciifically minimize the negattive impact off the loss of fllood disaster.TTherefore, the
e aims of thiss
researrch is to analyyze the perforrmance of loccal governmen
nt Districts of Sragen in parrticular flood managementt
agenccies involved in emergenccy response fflood disasterr. The perform
mance is asssessed from the
t aspect off
effecttiveness (with variable qua
ality and adeqquacy) and eff
fficiency aspeccts (with variaable clarity, alignment
a
and
d
cycle time). The ap
pproach of thiss research is a quantitativee approach with quantitatiive descriptive
e, scoring and
d
hting techniqu
ues applied. The finding oof this research is the ro
ole of local aagencies in ha
andling flood
d
weigh
emerg
gency responsse in Sragen Regency has been good (eeffective and efficient). Thee performance of the locall
goverrnment in em
mergency resp
ponse is influeenced by hig
gh value and bad value acccording to the
t results off
perforrmance assesssment by resp
pondents in soome indicator.
Keyw
words: Governa
ance Analysiss, Role of Govvernment, Effe
ectiveness and Efficiency
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PENDAHULUAN
Bencana alam mengakibatkan banyak
kesengsaraan dengan kedatangannya yang
bersifat periodik. Menurut statistik, sekitar
70% dari bencana‐bencana yang diketahui
oleh manusia dihubungkan oleh peristiwa
hidro‐meteorologi. Salah satu bencana
hidrometeorologi yang dianggap paling besar
dampaknya adalah bencana banjir (APFM,
2004).
Lebih
lanjut,
APFM
(2004)
mengemukakan bahwa kerugian akibat banjir
dialami oleh semua lapisan masyarakat
dengan hancurnya hasil panen, hunian,
infrastruktur, mesin dan bangunan‐bangunan
lainnya. Dalam beberapa peristiwa, efek dari
banjir tidak hanya berdampak pada tingkat
individu namun juga berdampak pada tingkat
regional bahkan nasional.
Adanya isu perubahan iklim yang
berdampak pada ketidakteraturan cuaca dan
curah hujan yang tinggi menjadi salah satu
pemicu peningkatan peristiwa banjir di
beberapa wilayah, termasuk yang terjadi pada
beberapa Daerah Aliran Sungai di Indonesia.
Wilayah‐wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) di
Indonesia seperti DAS Bengawan Solo yang
merupakan DAS terpanjang di Pulau Jawa
mengalami bencana banjir pada musim
penghujan. Hal yang serupa dialami oleh
Kabupaten Sragen sebagai salah satu bagian
dari DAS Bengawan Solo Hulu.
Banjir terbesar dialami Kabupaten
Sragen pada Tahun 2007. Menurut
Kesbangpolinmas Kabupaten Sragen (2007),
Banjir besar tersebut disebabkan oleh hujan
deras yang mengguyur Kabupaten Sragen
pada Bulan Desember 2007. Sekitar 18
kecamatan dari 20 kecamatan yang ada di
Kabupaten Sragen menjadi wilayah terdampak
banjir. Peristiwa banjir yang berlangsung
selama 4 hari tersebut mengakibatkan
setidaknya 31 rumah roboh, 7 rumah rusak
berat dan 5910 rumah terendam. Selain itu,
banjir menelan 2 korban jiwa, beribu hektar
sawah
terendam
dan
mengakibatkan
putusnya 7 buah jembatan. Arus lalu lintas
dari Kabupaten Sragen ke Provinsi Jawa Timur
pun menjadi terputus karena tergenangnya
jalan Sragen‐Mantingan.
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Semenjak itu, beberapa penanganan
dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sragen
baik penanganan secara struktural maupun
non‐struktural. Akan tetapi, banjir masih
terjadi lagi di Kabupaten Sragen pada Tahun
2012. Sampai waktu tersebut belum ada
kebijakan dan lembaga khusus penanganan
banjir di Kabupaten Sragen. Badan
Penanganan Bencana Daerah (BPBD) yang
merupakan lembaga penanganan banjir di
tingkat Kabupaten/Kota sampai Tahun 2013
belum terbentuk sehingga tanggap darurat
bencana banjir masih dilakukan secara
terpisah
oleh
Dinas
Sosial
dan
Kesbangpolinmas Kabupaten Sragen. Kendala
dalam hal kelembagaan dan tata kelola
tersebut
disertai
dengan
adanya
kecenderungan
peningkatan
wilayah
terdampak banjir pada dua tahun terakhir
yaitu
Tahun
2011‐2012.
Hal
itu
mengindikasikan bahwa peran pemerintah
daerah Kabupaten Sragen kurang mampu
untuk mencapai tujuan tanggap darurat
penanganan banjir yaitu meminimalisasi
kerugian sebagai dampak negatif yang
ditimbulkan.
Berdasarkan berbagai fenomena dan
permasalahan yang ada, maka pertanyaan
dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja
pemerintah dalam tanggap darurat banjir di
Kabupaten Sragen dari Tahun 2007 sampai
Tahun 2012. Dari pertanyaan penelitian
tersebut kemudian terumuskan tujuan yang
ingin dicapai dari penelitian ini yaitu
menganalisis kinerja khususnya lembaga
penanganan banjir yang terkait dalam tanggap
darurat banjir di Kabupaten Sragen dari aspek
efektivitas dan efisiensi. Beberapa hal yang
dibahas dalam artikel penelitian ini adalah
pendahuluan, kajian pustaka, peristiwa dan
penanganan banjir di Kabupaten Sragen,
metode penelitian yang digunakan, hasil
pembahasan
serta
kesimpulan
dan
rekomendasi yang diajukan sebagai upaya
peningkatan kinerja lembaga penanganan
banjir di Kabupaten Sragen.
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KAJIAN LITERATUR
Tata Kelola
Tata kelola adalah tindakan dalam
lingkup kelembagaan yang terwujud dalam
interaksi
baik antar sesama masyarakat
maupun
antara
masyarakat
dengan
pemerintah (Asian Development Bank, 1999).
Penceriman kualitas tata kelola dapat dilihat
dari kapasitas dimana kapasitas dianggap
penting bagi pembangunan dalam membantu
menentukan dampak ketercapaian kebijakan
ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah.
Lebih lanjut, Asian Development Bank
(1999) mengemukakan bahwa esensi dari tata
kelola adalah manajemen penmbangunan
dengan kunci dimensi manajemen sektor
publik, akuntabilitas, kerangka kerja legal
pengembangan, informasi dan transparansi.
Segi efektivitas tata kelola dibangun dalam
pondasi tata kelola yang baik (good
governance) yaitu akuntabilitas, partisipasi,
keterprediksian dan trasnparansi
Pengembangan
Kapasitas
(Capacity
Development)
Kualitas tata kelola dapat tercermin dari
kapasitas dan esensi dari tata kelola yang
merupakan
menejemen
pengembangan
kapasitas itu sendiri. Pengembangan kapasitas
adalah sebuah proses yang dilakukan oleh
individu, organisasi, lembaga dan masyarakat
yang mengembangkan kemampuan baik
secara individu maupun bersama‐sama dalam
menjalankan
fungsi,
menyelesaikan
permasalahan dan pencapaian tujuan (UNDP,
1997).
Sementara itu pengembangan kapasitas
dalam tata kelola terdiri dari tiga unsur yaitu
negara, masyarakat dan sektor privat. Negara
membuat lingkungan politik dan hukum yang
kondusif sedangkan sektor swasta mendukung
penyediaan lapangan kerja dan peningkatan
pendapatan. Sementara itu, masyarakat
berperan dalam kegiatan sosial dan ekonomi.
Kinerja Organisasi Publik
Dalam
pengembangan
kapasitas
terdapat penilaian pengembangan kapasitas
dalam bentuk kinerja sebagai rangkaian dari
sistem monitoring dan evaluasi. Penilaian

Teknik PWK; Vol. 2; No. 3; 2013; hal. 510-519

Aulia Nuriasari dan Jawoto Sih Setyono

pengembangan kapasitas merupakan suatu
upaya penilaian peran terhadap aktor‐aktor
yang terlibat. Salah satu bentuk penilaian
kapasitas adalah penilaian kinerja aktor‐aktor
yang terlibat. Horton et al (2003)
mengemukakan bahwa kinerja adalah
kemampuan
mencapai
tujuan
dan
keseluruhan misinya dengan indikator
efektivitas,
efisiensi,
relevansi
dan
keberlanjutan finansial. Sementara itu,
Banarjee et al (2010) mengemukakan bahwa
kinerja adalah kombinasi anatara efektivitas
dan efisiensi untuk memenuhi tujuan lembaga
tersebut.
Efektivitas
adalah
derajat
ketercapaian tujuan dari suatu lembaga
sedengakan efisiensi adalah perbandingan
antara apa yang diproduksi (apa yang ingin
dicapai) dengan sumberdaya yang digunakan.
Tanggap Darurat
Tanggap darurat adalah salah satu
kegiatan yang dilakukan dalam suatu siklus
manajemen bencana. Manajemen tanggap
darurat atau kedaruratan adalah seluruh
kegiatan yang meliputi aspek perencanaan
dan penanganan kedaruratan, pada saat
menjelang, saat darurat dan sesudah terjadi
keadaan
darurat,
yang
mencakup
kesiapsiagaan darurat, tanggap darurat dan
pemulihan darurat, termasuk didalamnya
adalah transisi darurat ke pemulihan dini
(Nurjanah, 2011).
BANJIR
DAN
PENANGANANNYA
DI
KABUPATEN SRAGEN
Banjir di Kabupaten Sragen
Kabupaten Sragen merupakan salah
satu bagian dari DAS Bengawan Solo bagian
hulu. Sebagian besar wilayah di Kabupaten
Sragen dilalui oleh Sungai Bengawan Solo dan
beberapa anak sungainya. Kondisi yang relatif
datar
di
wilayah
bantaran
sungai
menyebabkan wilayah bantaran sungai di
Kabupaten Sragen merupakan wilayah rawan
bencana banjir.
Beberapa daerah di Kabupaten Sragen
yang merupakan wilayah rawan banjir dapat
dilihat pada peta rawan banjir Kabupaten
Sragen dalam Gambar 1.
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SSumber: Kesban
ngpolinmas Kab
bupaten Sragenn, 2010 dan Ha
asil Olah Data Peneliti, 2013

GAMBAR 1
PETA RAWA
AN BANJIR KA
ABUPATEN SR
RAGEN

Kondisi raawan banjiir menyebaabkan
terjad
dinya bebeerapa perisstiwa banjiir di
Kabupaten Srageen yang hampir terjadii tiap
tahun
nnya pada musim
m
pengh
hujan. Pada TTahun
2007 Kabupaten Sragen dila
anda banjir yang
menggakibatkan kerugian di bidang huunian,
pertaanian dan infrastrukktur. Gam baran
peristtiwa banjir di Kabupate
en Sragen TTahun
2007 dapat dilihaat pada Gam
mbar 2.

Tahun 2009. Kali inii banjir me
erendam 10
0
kecamatan
n di Kabupa ten Sragen. Kecamatan
n
tersebut adalah Kecam
matan Masa
aran, Tanon,,
Plupuh, Su
ukodono, Srragen, Sambungmacan,,
Gesi, Ngrrampal, Sid oharjo dan
n Gondang..
Banjir terssebut mengaakibatkan te
erendamnyaa
10303 rum
mah terenddam, 9566 sarana airr
bersih terccemar, dan 33390 warga mengungsi..
Gambaran peristiwa banjir di Kabupaten
n
Sragen Tahun 20099 dapat dilihat padaa
Gambar 3.

Sumber: Doku
umentasi Penelliti, 2013

GAMBAR 2
ANJIR DI KABU
UPATEN SRAG
GEN TAHUN 20007
BA

Menurut Departemen
D
Kesehatan ( 2009)
banjir terjadi laggi di Kabupa
aten Sragen pada
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Sumberr: Dokumentasii Peneliti, 2013

GAM
MBAR 3
BANJIR DI
D KABUPATEN
AHUN 2009
N SRAGEN TA
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Menurut Kesbangpoli
K
nmas Kabuppaten
elanda Kabuppaten
Srageen (2012), baanjir juga me
Srageen pada tahun 2012. Se
ebelas kecam
matan
di Kaabupaten Srragen terend
dam banjir yaitu
Kecam
matan Plup
puh, Sragen
n, Gesi, Ta ngen,
Tanon, Ngrampaal, Sambungmacan, Massaran,
Sukod
dono, Jenaar dan Sidoharjo. Banjir
menggakibatkan 10% dari total areal lahan
persaawahan di Kabupaten
K
Sragen
S
terenndam,
jalan menuju ke Provinsi Jaw
wa Timur terrputus
enang. Gambbaran
dan ssekitar 2968 rumah terge
peristtiwa banjir di Kabupate
en Sragen TTahun
2012 dapat dilihaat pada Gambar 4.

Kegiatan dan strukttur satuan pelaksanaa
an banjir di KKabupaten Sragen masih
h
penangana
mendasarkkan pada Peeraturan Bu
upati Sragen
n
Nomor 18
1
tanggall 1 Agusstus 2006..
Berdasarka
an peraturaan tersebutt beberapaa
tindakan yang dilakuukan satuan
n pelaksanaa
penangana
an banjir ddalam tangggap daruratt
antara la
ain penga ktifan rum
mah pusatt
pengendalian operassi satuan pelaksanaa
penangana
an banjir, ppengerahan kelompok‐‐
kelompok yang berpperan dalam tanggap
p
darurat, pe
encarian dann penyelamatan korban
n
banjir, perrawatan dann pelayanan
n kesehatan,,
pelayanan sosial dan bbantuan daru
urat.
Koorrdinasi dalaam kegiata
an tanggap
p
darurat di lapangan ddilakukan oleh lembagaa
pemerintah Kabupateen Sragen yaitu pihakk
Kesbangpo
olinmas. Seementara hal‐hal yangg
berkaitan dengan pem
mbiayaan da
an distribusii
bantuan sosial
s
dilakuukan oleh Dinas
D
Sosiall
Kabupaten
n Sragen.
Kecenderungan Damppak Banjir dii Kabupaten
n
Sragen
Kecenderunga n dampak banjir dii
Kabupaten
n Sragen dapat dilih
hat melaluii
kecenderungan wila yah terdampak dan
n
kerugian yang ditimbbulkan pada
a beberapaa
sektor. Un
ntuk lebih jeelasnya keccenderungan
n
wilayah terdampak bannjir di Kabup
paten Sragen
n
hat pada Ga mbar 5. Sem
mentara itu,,
dapat dilih
kecenderunganmkeruggian akibatt banjir dii
Kabupaten
n Sragen dapat dilihat padaa
Gambar 6.

SSumber: Dokum
mentasi Penelitii, 2013

GAMBAR 4
BA
ANJIR DI KABU
UPATEN SRAG
GEN TAHUN 20012

Penanganan Banjjir di Kabupa
aten Sragen
Penangan
nan benca
ana banjirr di
an pada Un dang‐
Kabupaten Srageen didasarka
Undaang No. 24
2 Tahun 2007 menngenai
penanggulangan bencana. Sementaraa itu
kebijaakan daerah
h dalam pe
enanganan banjir
khusu
usnya tangggap darurat di Kabuppaten
Srageen belum terrealisasi dala
am bentuk PPerda.

KECEN
NDERUNGA
AN WILAYA
AH
TERDAMP
PAK BENC
CANA BANJ
JIR DI
KA
ABUPATEN SRAGEN
80

75

60

56

55

40
25

20

Desa
D Terdamppak

7

0

012
2007 2009 20110 2011 20
Sumber: Hassil Analisis Peneeliti, 2013

GAMBAR 5
GRAFIK KEECENDERUNG
GAN WILAYAH
H TERDAMPAK
K BENCANA BANJIR
B
DI KABBUPATEN SRA
AGEN
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Gambar 5 menunjukkkan bahwa pada
Tahun 2009‐2010
0 wilayah terrdampak benncana
banjir di Kabu
upaten Sra
agen menggalami
penurunan drastis. Beberapa hal yang
mend
dasari penu
urunan wila
ayah terda mpak
banjir tersebut adalah adanya penangganan
banjir secara sttruktural berupa normaalisasi
tiga sungai di Kabupaten Sragen ssecara
bertu
urut‐turut pada Tahun 2008, 20099 dan
2010. Tidak hanyya itu, Kabup
paten Sragenn juga
nganan seca
ara non‐strukktural
melakukan penan
dengan melakukkan sosialisa
asi dan pelaatihan
tangggap darurat pada masya
arakat di kaw
wasan
rawan banjir seb
bagai upaya
a rehabilitas i dari
bencaana banjir paada Tahun 20
007.

Akan
n tetapi, ppada Tahun 2011‐2012
2
terjadi kecenderungann peningkattan wilayah
h
terdampakk bencana banjir di Kabupaten
n
Sragen. Hal
H
tersebuut tidak te
erlepas darii
pengaruh munculnya ssedimentasi sungai yangg
h
karenaa
terjadi di DAS Bengaawan Solo hulu
beberapa aktivitas di sekitar banttaran sungaii
dan penurrunan kualitaas lingkunga
an di sekitarr
DAS Benga
awan Solo Huulu. Selain ittu, kebijakan
n
dan orga
anisasi peenanganan banjir dii
Kabupaten
n Sragen bbelum juga terbentukk
untuk me
emudahkan koordinasii beberapaa
lembaga pemerintah
p
yang berperan dalam
m
tanggap da
arurat banjir .

KECEND
DERUNGA
AN KERUGIIAN
BENCANA
A BANJIR DI
D KABUPA
ATEN
SRAG
GEN TAHU
UN 2010-2012
2
5000
4000
3000
2000
1000
0

4511
4180
Pertaniian

2561

Huniann
67
63
2010

52
2011

2012

Sumber: Hassil Analisis Peneeliti, 2013

GAMBAR 6
GRA
AFIK KECENDE
ERUNGAN KER
RUGIAN BENC
CANA BANJIR DI KABUPATTEN SRAGEN

an kecenderuungan
Gambar 6 menunjukka
menggenai kerugian sebagai akibat benncana
banjir di Kabupaten Sragen
n. Setelah banjir
besarr Tahun 2007
7 jumlah kerrugian yang ddapat
dilihaat kecenderu
ungannya ad
dalah dari ssektor
pertaanian dan hunian.
h
Ked
dua sektor inilah
yang mendapat im
mbas paling besar saat t erjadi
bencaana banjir kaarena mayorritas guna lahhan di
sekitaar bantaran sungai ada
alah lahan ssawah
serta permukim
man. Kecen
nderungan yang
terjad
di dari Tahun
T
201
10‐2012 aadalah
penin
ngkatan keru
ugian kedua
a sektor terrsebut
sehin
ngga dalam hal ini baik atau buruuknya
mengindiikasikan
kinerjja
yang
pperan
pemeerintah dalaam tanggap
p darurat banjir
masih
h dianggap
p kurang mampu ddalam
menccapai tujuan utamanya yaitu penguraangan
keruggian
akib
bat
banjirr.
Berdas arkan
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wawancara
a dengan pihak Perangkat Desaa
terdampakk banjir, kerrugian sekto
or pertanian
n
dan hunia
an akibat beencana banjir memangg
masih dirrasa sulit untuk dihiindari atau
u
ditangani oleh pemeerintah seba
ab kerugian
n
tersebut juga dipengaaruhi oleh skala banjirr
dan tingka
at curah hujjan yang menyebabkan
n
banjir.
METODE PENELITIAN
P
Pene
elitian ini meenggunakan pendekatan
n
kuantitatif dengan teeknik analisis deskriptiff
kuantitatif dan annalisis skoring sertaa
pembobotan. Analisiss deskriptif kuantitatiff
digunakan untuk menncari rataan
n pada tiap
p
variabel ya
aitu kualitass, kecukupan
n, kejelasan,,
kesesuaian
n dan siklus waktu. Sela
ain itu, totall
skor dalam
m tiap var iabel digunakan untukk
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menggetahui posiisi variabel berdasarkann nilai
minim
mum dan maksimum.
m
Setelah
S
dilakkukan
analissis deskriptiff kuantitatif dilakukan annalisis
skorin
ng dan pemb
bobotan. Dalam penelitiian ini
masin
ng‐masing variabel akan
n diberikan bbobot
untukk mengetah
hui tingkat efektivitas dan

efisiensi dari kinerjja pemerin
ntah dalam
m
d
banjjir. Gambara
an variabel‐‐
tanggap darurat
penelitiann
variabel
yang
dianalisiss
p
n
menggunakan skorinng dan pembobotan
ditunjukkan oleh Tabell I.

TABEL I
P
PEMBOBOTA
N VARIABEL D
DALAM ANALLISIS SKORING
G DAN PEMBO
OBOTAN
Aspek
Efektivitas

Efisien
nsi

Variabel
V
Qualiity (Kualitas)
Adequaccy (Kecukupan
n)
Total
Clarityy (Kejelasan)
Alignment (Kesesuaian)
Time Cyclle (Siklus Waktu)
Total

Boobot (%)
40
60
100
40
40
20
100

Sum
mber : Herrin da
an Pernia, 19866 dan Peneliti, 2013
2

Dari Tabel I tingkat efektivitas atau
efisieensi dapat diukur
d
denga
an menggunnakan
rumu
us :
Efekttivitas = (Skkor kualitas x 40%) + (Skor
keccukupan x 60
0%)
n x 40%) + (Skor
Efisieensi = (Skkor kejelasan
kessesuaian x 40%) + (Skor siklus
waktu x 20%)

HASIL PEM
MBAHASAN
Analisis Efektivitas
E
Lembaga Pemerintah
h
dalam Tan
nggap Darurrat Banjir dii Kabupaten
n
Sragen
Efekktivitas lembbaga pemeriintah dalam
m
tanggap darurat
d
berddasarkan skor rata‐rataa
pada butirr‐butir pernyyataan sebaggai indikatorr
dapat dilihat pada Gam
mbar 7.

Pelayanan Air
Pelayanan Listrik
Pelayanan…
Pengaturan…
Pengaturan
Pengurangan…
Pengurangan…
Pengurangan…
Pengurangan…
Pengurangan…

7,80
7,60
7,40
7,20
7,00
6,80
6,60
6,40
6,20
6,00
5,80

Kebijakan dan…
Tepat Sasaran
Rencana,Visi…
Pemahaman Banjir
Standar Prosedur
Penyebaran…
Pelayanan Sosial
Perencanaan
Perencanaan…

EFEKT
TIVITAS LE
EMBAGA PEMERINT
P
TAH DALA
AM
TANG
GGAP DARU
URAT PEN
NANGANAN
N BANJIR D
DI
KAB
BUPATEN S
SRAGEN BE
ERDASARK
KAN SKOR
R
RATA-R
RATA PER
RNYATAAN
N VARIABE
EL KUALIT
TAS
D
DAN KECUK
KUPAN

Skoor Rata-Rata

Sumberr: Hasil Analisis Peneliti, 2013

GAMBAR 7
GRA
AFIK EFEKTIVITTAS LEMBAGA
A PEMERINTA
AH DALAM TA
ANGGAP DARURAT BANJIRR DI KABUPAT
TEN SRAGEN
BERDASSARKAN SKOR
R RATA‐RATA
A PERNYATAA
AN VARIABEL KUALITAS DA
AN KECUKUPA
AN
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Menurut Gambar 7 skor yang paling
tinggi adalah pelayanan sosial. Hal ini sejalan
dengan yang dikemukan oleh pihak Dinas
Sosial bahwa pemerintah berperan dalam
tanggap darurat banjir terutama pada
pelayanan sosial berupa pelayanan sandang,
pangan (9 bahan pokok) dan tempat evakuasi
pada saat keadaan darurat becana banjir.
Selain memberikan bantuan yang berasal dari
anggaran daerah, pemerintah daerah juga
mendistribusikan
bantuan‐bantuan
dari
pemerintah pusat maupun dari organisasi lain
baik bersifat pemerintah atau non‐
pemerintah.
Sementara itu skor yang paling rendah
adalah pengaturan jalan/kereta api dan
pengurangan kerugian uang. Hal tersebut
didukung
oleh
pernyataan
beberapa
perangkat desa pada kawasan rawan banjir di
Kabupaten Sragen bahwa jalan yang
tergenang akan secara alamiah dihindari oleh
masyarakat melalui komunikasi sosial yang
saling bersambung‐sambungan (getok tular)
sehingga tidak diperlukan pengaturan jalan
lebih lanjut oleh lembaga pemerintah. Para
perangkat desa juga menyatakan bahwa
bencana banjir di Kabupaten Sragen
mengakibatkan kerugian yang dominan di
bidang pertanian sehingga menyebabkan
gagalnya panen dan rusaknya lahan pertanian.
Selama ini penanganan banjir baik secara
struktural dengan membuat bendungan pada
sungai bengawan solo maupun secara non‐
struktural dengan tanggap darurat belum
mampu secara efektif mengurangi kerugian
masyarakat di bidang pertanian.
Efektivitas kinerja pemerintah daerah
dalam tanggap darurat bencana banjir :

Aulia Nuriasari dan Jawoto Sih Setyono

Dari hasil perhitungan diketahui bahwa
tingkat efektivitas lembaga pemerintah dalam
tanggap darurat bencana banjir di Kabupaten
Sragen adalah 6,975. Artinya tingkat
efektivitas tersebut telah lebih dari nilai
standar yaitu 5,5 (nilai tengah dari 1 sampai
10) sehingga peran lemabaga pemerintah
dalam tanggap darurat bencana banjir di
Kabupaten Sragen dinilai cukup efektif.
Analisis Efisiensi Lembaga Pemerintah dalam
Tanggap Darurat Banjir di Kabupaten Sragen
Tingkat efisiensi lembaga pemerintah
dalam tanggap darurat penanganan bencana
banjir di Kabupaten Sragen ditunjukkan
dengan Gambar 8. Berdasarkan gambar
tersebut diketahui bahwa skor tertinggi adalah
tingkat pemasukan dan pengeluaran lembaga
banjir. Berdasarkan data dari Dinas Sosial dan
Kesbangpolinmas Kabupaten Sragen (2013)
diketahui bahwa lembaga pemerintah
memiliki sarana dan prasarana tanggap
darurat yang berasal dari APBD maupun dari
instansi lain. Sarana dan prasarana serta
bantuan bahan makanan yang berasal dari
beragam sektor baik publik atau swasta
mampu
dimobilisasi
oleh
lembaga
penanganan banjir terkait. Kondisi sarana dan
prasarana tersebut juga sebagian besar
berada dalam kondisi baik. Sementara itu skor
terendah adalah lama bekerja staf yang
berarti lama bekerja staf tanggap darurat
penanganan banjir kurang baik. Meskipun
terdapat beberapa anggota staaf yang telah
bekerja lebih dari 20 tahun dalam bidang
tanggap darurat namun terdapat beberapa
staf baru yang relatif masih baru dalam bidang
tanggap darurat.

Efektivitas
= (Skor kualitas x 40%) + (Skor kecukupan x
60%)
= (7,111 x 0,4) + (6,885 x 0,6)
= 6,975
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EFIISIENSI LE
EMBAGA PEMERINT
P
AH DALAM
M
R
TA
ANGGAP DA
ARURAT PENANGAN
NAN BANJIR
DI
D KABUPA
ATEN SRAG
GEN BERDA
ASARKAN
SKOR R
RATA-RATA
A PERNYA
ATAAN
VA
ARIABEL K
KEJELASA
AN, KESESU
UAIAN DAN
N
WAK
KTU

Efisiensi…

Efisiensi…

Pengeluar…

Tingkat…
Ti k t

Latar…

Lama…

Tingkat…

Kejelasan…

Kejelasan…

Fungsi,…

Skor R
Rata-rata
Struktur…

10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00

Sumber: Hassil Analisis Peneeliti, 2013

GAMBAR 8
GR
RAFIK EFISIENSI LEMBAGA PEMERINTAH
H DALAM TAN
NGGAP DARURAT BANJIR D
DI KABUPATEN SRAGEN
AN SKOR RAT
TA‐RATA PERN
NYATAAN VA
ARIABEL KEJELLASAN, KESES UAIAN DAN WAKTU
W
BERDASARKA

Efisiensi kinerja
k
pem
merintah daaerah
dalam
m tanggap daarurat benca
ana banjir:
= (Skkor kejelasan
n x 40%) + (SSkor kesesuaaian x
400%) + (Skor siklus
s
waktu x 20%)
= (77,596 x 0,4) + (6,2 x 0,4) + (7,093 x 0,22)
= 6,937
Dari hasil perhitungan
p
di atas dikeetahui
bahw
wa tingkat efisiensi
e
lembaga pemerrintah
dalam
m tanggap darurat be
encana banjjir di
Kabupaten Srageen adalah 6,,937 yang bberarti

telah mele
ebihi dari niilai standar sebesar 5,5
5
(nilai teng
gah 1 sam
mpai 10). Hal
H tersebutt
mengindikasikan bahw
wa lembaga pemerintah
h
dalam tan
nggap daru rat bencana banjir dii
Kabupaten
n Sragen cukuup efisien.
Dengan demi kian, posisi kinerjaa
dalam tanggap daruratt
lembaga pemerintah
p
penangana
an bencanaa banjir di Kabupaten
n
Sragen dapat digambaarkan melalu
ui grafik yangg
mbar 9.
ditunjukkan pada Gam

Efektivitas
E

10

efektif tapi tidakk
efisien

Kinerja baik
b
(efektif dan
d

6,975

(6,937 ; 6,9775)
Kinerjja Lembaga Peme
merintah dalam

5,5

Efisien ta
api
tidak efek
ktif

Kinerja buruk
(tidak efektif dann

6,937
0

5,5

Efisieensi
10

Sumbe
er: Hasil Analisiss Peneliti, 2013
3

GAMBAR 9
G
GRAFIK POSISII KINERJA LEM
MBAGA PEMEERINTAH DALA
AM TANGGAP
P DARURAT BBANJIR DI KAB
BUPATEN
SRAGEN
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Dari Gambar 9 dapat diketahui bahwa
kinerja lembaga pemerintah dalam tanggap
darurat penanganan banjir di Kabupaten
sragen memiliki tingkat efektivitas 6,975 dan
tingkat efisiensi sebesar 6,937 sehingga
termasuk dalam kategori kinerja baik (efisien
dan efektif). Dari gambar tersebut juga
diketahui bahwa tingkat efisiensi memiliki nilai
yang hampir sama dengan efektivitas. Luasan
kinerja mengindikasikan bahwa efektivitas dan
efisiensi dari lembaga penanganan banjir di
Kabupaten Sragen mendekati capaian 70%
dari kinerja maksimum.
KESIMPULAN & REKOMENDASI
Kesimpulan
Dari hasil penelitian Efektivitas Dan
Efisiensi Peran Pemerintah dalam Tanggap
Darurat Banjir di Kabupaten Sragen diperoleh
temuan studi bahwa kinerja lembaga
penanganan banjir dalam tanggap darurat
memiliki tingkat efektivitas sebesar 6,975 dan
tingkat efisiensi sebesar 6,937 sehingga
termasuk dalam golongan efektif dan efisien.
Terbentuknya tingkat efektivitas dan efisiensi
lembaga
penanganan
banjir
tersebut
dipengaruhi oleh tingginya sub variabel
pelayanan sosial pada variabel kecukupan dan
sub variabel pendanaan lembaga penanganan
banjir pada variabel kesesuaian dengan nilai 8.
Rekomendasi
Rekomendasi yang ditawarkan pada
penelitian
ini
adalah
percepatan
pembentukan Badan Penanganan bencana
banjir di Kabupaten Sragen (BPBD).
Pembentukan BPBD hendaknya merupakan
penggabungan dari lembaga‐lembaga yang
selama ini berperan dalam tanggap darurat
yaitu
bagian
penanganan
bencana
Kesbangpolinmas dan bagian bantuan sosial
Dinas Sosial sebab berdasarkan temuan studi
kinerja lembaga penanganan banjir di
kabupaten Sragen saat ini telah mencapai 70%
dari
kinerja
maksimal.
Penggabungan
dilakukan dalam bentuk alokasi sumberdaya
manusia, finansial dan program dari kedua
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lembaga tersebut. Kemudian memberikan
pelatihan kepada staf organisasi pemerintah
penanganan banjir tentang tanggap darurat
serta
menempatkan
staf
organisasi
pemerintah penanganan banjir sesuai dengan
keahlian dan latar belakang pendidikannya.
DAFTAR PUSTAKA
ADB. 1999. Governance: Sound Development
Management.
Manila
:
Asian
Development Bank
Banerjee et al. 2010. Measuring Capacity.
United
Nation
Development
Programme : UNDP Headquarters,
Regional and Country Offices.
APFM. 2004. Integrated Flood Management :
Concept
Paper.
The
Associated
Programme on Flood Management
Technical Document No.1. Second
Edition. [online] Available at :
http://www.apfm.info/pdf/concept_pa
per‐e.pdf. Diakses pada tanggal 19
Desember 2012.
_____. 2006. Legal and Institutional Aspects
of Integrated Flood Management. The
Associated Programme on Flood
Management Technical Document No.2.
Flood Management Policy Series.
Genewa : APFM.
Kesbangpolinmas Kabupaten Sragen. 2007.
Laporan Kejadian Banjir di Kabupaten
Sragen Tahun 2007. Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Lintas Masyarakat
Kabupaten Sragen.
Horton, et al. 2003. Evaluating Capacity
Development
Experiences
from
Research
and
Development
Organizations around the World. The
Hague : ISNAR.
Nurjanah, dkk. 2012. Manajemen Bencana.
Bandung : Alfabeta
UNDP. 1997. Capacity Development. United
Nation
Development
Programme
Advisory Paper 2. New York :
Management
Development
and
Governance Division of United Nation
Development
Programme.

| 519

