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Refleksi Terhadap Kompleksitas 
Managemen Bencana di Indonesia 

Penasehat Pengetahuan, Kinerja, dan Pembelajaran, Denika Blacklock, 

merefleksikan proses penerapan politically driven iterative analysis (PDIA) untuk 

dapat diimplementasikan dalam memetakan system kompleks manajemene 

bencana di Indonesia untuk dapat mengidentifikasikan titik masuk yang paling 

tepat dalam meningkatkan efektivitas manajemen bencana ke dalam kebijakan 

Indonesia. 

• UU tentang Penanggulangan Bencana (UU No. 24 
Tahun  2007) dan peraturan-peraturan kunci masih 
belum memberikan kejelasan tentang peran dan 
tanggung jawab serta pembagian wewenang. 
Karenanya terdapat kebingungan dan persaingan 
birokrasi yang berkelanjutan karena para pelaku 
dengan kekuatan politisnya memproyeksikan 
interpretasi mereka pada perundang-undangan dan 
peraturan agar sesuai dengan kepentingan mereka 
sendiri.  

• Sebagian besar aturan dan regulasi yang ada yang 
mengatur penanggulangan bencana dan 
perlindungan masyarakat sipil di Indonesia saling 
berkonflik, bertentangan dan tidak selaras 
menyebabkan lembaga-lembaga pemerintah 
memilih-milih dalam melaksanakan dan menegakkan 
peraturan yang melihat yang mana yang lebih 
menguntungkan untuk lembaga-lembaga mereka 
masing-masing. Hal ini menjadi hambatan untuk 
terbangunnya kolaborasi dan pendekatan antar 
kelembagaan.  

• Indonesia memiliki beragam organisasi 
kemasyarakatan di tingkat nasional dan daerah 
dengan pengalaman yang cukup serta komitmen 
untuk bekerja baik dalam kesiapsiagaan mau pun 
penanggulangan bencana. Organisasi-organisasi 
berbasis keagamaan juga menyediakan 
penanggulangan serta kapasitas kesiapsiagaan 
seperti juga beragam pelaku lainnya seperti 
organisasi media, sektor swasta dan partai-partai 
politik. Formalisasi hubungan, koordinasi serta 
upaya saling melengkapi kalau ingin disebut ada 
maka masih lemah dan/ atau biasanya malah 
tidak ada. 
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Tentang SIAP SIAGA 
 

SIAP SIAGA adalah sebuah program lima tahun 
antara Pemerintah Indonesia dan Australia. Program 
ini bertujuan untuk meningkatkan penanggulangan 
bencana dan ketahanan masyarakat di Indonesia 
serta di Regional Indo-Pasifik. Pendekatan kami 
terukur, reflektif dan progresif yang membantu kami 
memberikan hasil terbaik untuk DFAT dan 
masyarakat Indonesia. 

 

 

 

Apakah sistem yang rumit itu? Sistem yang merupakan 
sebuah pola hubungan yang kusut. Sistem ini terdiri dari 
para individu, lembaga, kebijakan, regulasi, serta 
hubungan dan saling pengaruh di antara hal-hal tersebut.  
 
Pengaruh dapat berupa konteks politis, ekonomi, sosial 
dan lingkungan, hubungan budaya antara para pelaku, 
jenis tata kelola dan proses lainnya seperti hubungan 
kekuasaan serta jejaring kerja pribadi.  
 
Bagaimana kita tahu bahwa sektor penanggulangan 
bencana itu rumit?  
 

• Undang-undang dan peraturan 
• Kebijakan dan rencana  
• Pengaturan kelembagaan dan alokasi keuangan  
• Hubungan, komunikasi dan koordinasi Pusat – 

Daerah 
• Prioritas politik  
• Para pelaku (pemerintah dan non pemerintah), 

jejaring kerja dan hubungan kekuasaan 
• Klien sebagai pengguna akhir (masyarakat)  

 
Tidak ada satu tindakan yang dapat diambil untuk 
meningkatkan keefektifan sistem penanggulangan 
bencana jika tidak mempertimbangkan pengaruh atau 
dampaknya terhadap komponen yang lain yang ada di 
dalam sistem. 
 
Adalah tidak mungkin untuk mengetahui keseluruhan 
sistem secara mendetail. Fokus hendaknya diberikan 
pada pemahaman akan gambaran besarnya: para 
pelaku, lembaga, hubungan, insentif, dan dis-insentif, 
yang berperilaku secara kolaboratif di dalam sistem.  
 
Karenanya, teori perubahan SIAP SIAGA dimasukkan ke 
dalam pendekatan sistem yang menggunakan sudut 
pandang helikopter yang melihat pada koherensi 
(keselarasan), kejelasan dan proses komunikasi  sistem 
penanggulangan bencana. 
 
SIAP SIAGA memulai proses identifikasi masalah dengan 
melakukan sebuah analisis ekonomi politis, yang 
menghasilkan temuan-temuan sebagai berikut:  
 
 

 
 

 



Temuan-temuan dari analisis awal kami membantu SIAP SIAGA untuk mengidentifikasi bidang-bidang kunci untuk 
dilakukan penyelidikan lebih lanjut yang berujung kepada 11 studi terpisah terkait permasalahan koordinasi, 
komunikasi, sistem pemerintahan di dalam penanggulangan bencana serta strategi untuk ketahanan lokal dan 
analisis risiko. Hasil dari studi-studi ini memberikan pemahaman mendalam tentang kemacetan pada keefektifan 
(dan efisiensi) dari sistem penanggulangan bencana dan memberikan rekomendasi yang luas tentang 
bagaimana masing-masing kemacetan yang terjadi dapat diatasi. 
 
Sejalan dengan intervensi di tingkat sistem yang dilakukan SIAP SIAGA, dan dengan mengakui akan kerumitan di 
lingkungan penanggulangan bencana, kemacetan-kemacetan itu serta dampaknya dianalisis secara tematik 
dengan menggunakan sebuah metodologi ‘pemetaan dampak sistem’ yang telah dimodifikasi. Metodologi ini 
memungkinkan tim SIAP SIAGA mengidentifikasi kemacetan-kemacetan tematik kunci dan melacak dampak dari 
kemacetan-kemacetan tersebut terhadap aspek lainnya di dalam sistem penanggulangan bencana. Walah masih 
belum sempurna di dalam pelaksanaannya, proses pemetaan dampak sistem menciptakan ruang kepada tim SIAP 
SIAGA  serta para mitranya untuk memahami dengan lebih baik berbagai ‘potongan teka-teki gambar’ sistem 
penanggulangan bencana dan bagaimana potongan-potongan itu dapat menyatu dan bekerja bersama-sama. 
Kegiatan ini menghasilkan pemetaan berikut ini terkait dengan kemacetan sistem dan dampaknya:  
 

 
 
Tujuh bidang tematik kemudian muncul: kesenjangan dan konflik antar regulasi, rendahnya pemahaman akan 
regulasi dan petunjuk, kesenjangan antara kebijakan/pengambilan keputusan berbasis bukti dan kebijakan yang 
didorong oleh data yang buruk; lemahnya koordinasi dan tidak adanya mekanisme koordinasi kebijakan dan 
regulasi; kesenjangan anggaran dan keuangan; kesenjangan perencanaan dan ketidakselarasannya; serta 
lemahnya komunikasi dan kesadaran publik. Masing-masing garis penghubung mewakili bagaimana sebuah 
kemacetan pada sistem secara negatif mempengaruhi bagian-bagian lainnya di dalam sistem.  
 
Dua permasalahan kunci muncul sebagai dampak utama dari kemacetan-kemacetan tersebut: buruknya mutu 
dan konsistensi layanan penanggulangan bencana yang diberikan pemerintah di semua tingkatan; dan rendahnya 
ketahanan komunitas dan rumah tangga. Teori Perubahan SIAP SIAGA berasumsi bahwa pengurangan 
kemacetan-kemacetan ini akan berujung pada layanan penanggulangan bencana yang lebih efektif dan konsisten 
dan meningkatkan ketahanan masyarakat. 
 
Untuk menentukan di mana SIAP SIAGA akan memberikan nilai tambah yang terbesar, dan dengan mengakui 
fakta bahwa tidaklah mungkin untuk menangani semua kemacetan yang diidentifikasi di dalam studi-studi yang 
dilakukan, maka penting untuk menarik batas terkait kemacetan-kemacetan di dalam peta sistem tersebut. SIAP 
SIAGA mengidentifikasi lima prinsip yang menjadi prioritas untuk membantu proses ini: menentukan intervensi 
yang mana yang akan memberikan hasil terbaik dengan fokus diberikan pada level sistem (bukan pada kegiatan-
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kegiatan pengarusutamaan); intervensi apa yang layak bagi SIAP SIAGA untuk dilanjutkan berdasarkan 
rekomendasi studi dan pembelajaran dari penanganan COVID-19; intervensi mana yang akan selaras dengan 
prioritas pemerintah baik di tingkat nasional mau pun daerah; di mana yang terbaik bagi SIAP SIAGA untuk 
meningkatkan hasil dari investasi yang sedang berjalan atau yang pernah ada sebelumnya di dalam 
penanggulangan bencana; dan di mana SIAP SIAGA dapat memberikan nilai tambah pada kegiatan-kegiatannya 
melalui kemitraan dan berbagi sumber daya.  
 
proses refleksi ini memberikan batasan-batasan berikut untuk kegiatan-kegiatan SIAP SIAGA:  

 
Proses identifikasi masalah, pemetaan kemacetan pada sistem penanggulangan bencana, dan kemudian menarik 
batas di sekitar kemacetan-kemacetan di mana SIAP SIAGA dapat memberikan dampak perubahan yang terbaik 
telah berkontribusi terhadap pemahaman pada tim program SIAP SIAGA dan para mitranya terkait kerumitan 
sistem penanggulangan bencana, dan telah menciptakan budaya ‘jika kita melakukan X, bagaimana ini akan 
berdampak pada Y dan Z Z?’ Hal ini telah berakibat pada adanya sebuah proses musyawarah berkelanjutan 
diberikannya perhatian kepada strategi pelaksanaan kegiatan sebagai suatu hal yang penting, malah terkadang 
lebih penting, dari pada kegiatannya sendiri.  
 
Keuntungan dari melaksanakan tahun pertama dengan berfokus pada identifikasi masalah dan pada pemetaan 
kemacetan serta dampaknya terhadap sistem penanggulangan bencana telah memungkinkan SIAP SIAGA 
meningkatkan bukti atas teori perubahannya, tantangan dan memperkuat asumsinya, serta menentukan 
hasil sementara yang sesuai dan juga mengidentifikasi indikator-indikator yang relevan untuk mengukur 
perkembangan menuju hasil akhir program serta menjaga relevansi dari teori perubahannya.  
 
Proses PDIA adalah baru bagi banyak pelaku kegiatan pembangunan, organisasi kemasyarakatan dan para 
pejabat pemerintah di Indonesia. Menerapkan proses ini pada pembangunan kapasitas kelembagaan tradisional 
atau para program-program pembangunan komunitas sudah menjadi sebuah tantangan terkait dengan mencoba 
mengatasi penolakan atas ketidakpastian pembelajaran serta perlunya untuk memperbaiki kegiatan-kegiatan dan 
sasaran-sasaran proyek untuk memastikan agar tetap relevan dan melangkah ke depan. Menerapkan pendekatan 
ini pada sebuah program yang berfokus pada sistem yang kompleks bahkan menjadi sebuah kegiatan yang lebih 
berisiko. Pemahaman teoritis tentang program yang bekerja di tingkat sistem masihlah rendah di negara ini dan 
melaksanakan sebuah program yang tidak bekerja untuk mencapai sasaran yang jelas, dibatasi waktu dan bersifat 
kuantitatif masih merupakan sesuatu yang belum dikenal.  
 
Karena itu, diperlukan iterasi yang terus menerus untuk menilai kenapa tantangan tertentu terus ada, dan 
bagaimana permasalahan tersebut mempengaruhi permasalahan lainnya, menjadi sebuah tema yang selalu 
muncul di dalam semua diskusi, baik di dalam program mau pun bersama dengan para mitra. Menciptakan ruang 
bagi para pemangku kepentingan untuk berbagi apa yang menjadi kecemasan mereka terkait pendekatan ini dan 
memberikan penjaminan kembali menjadi sebuah komponen kunci di dalam manajemen risiko program untuk 
terus memastikan adanya kepercayaan dari pemangku kepentingan. ‘Bersabar dulu’ merupakan hal yang paling 
sering muncul pada pertemuan-pertemuan manajemen senior. Keraguan yang terus ada dan perbaikan arah 
kegiatan merupakan hal yang biasa, tapi hasil dari proses – pengidentifikasian kemacetan-kemacetan tematis, 
pemahaman tentang bagaimana rumitnya sistem penanggulangan bencana – menjadikan semuanya akhirnya 
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bermanfaat. Penghargaan atas pendekatan baru untuk mengatas masalah-masalah lama ini – dan 
pemahaman yang lebih baik tentang mengapa masalah-masalah tersebut terus berlanjut walau upaya terbaik telah 
diberikan – telah bermunculan dari para pemangku kepentingan kunci pemerintah. Penghargaan dan keikutsertaan 
di dalam kegiatan-kegiatan refleksi dan pembelajaran rutin semakin bertambah. Sebuah pengakuan bahwa 
yang mendorong perubahan adalah pelembagaan sejumlah penting pengetahuan dan proses manajemen 
pengetahuan telah membawa SIAP SIAGA berada pada tingkatan para pembuat keputusan tingkat tinggi – 
hubungan yang dapat diperkuat untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi di lintas begitu banyaknya ragam 
intervensi-intervensi program.  
 
Pada tahun 2021, SIAP SIAGA akan terus menggunakan pendekatan PDIA, dengan menggunakan lokakarya-
lokakarya refleksi tiga bulanan untuk terus menilai keberlanjutan relevansi kegiatan-kegiatan kunci, 
mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang muncul yang berdampak pada tujuan yang diinginkan dari 
program, dan bekerja untuk mendapatkan solusi yang dapat dimasukkan kembali ke dalam proses pengelolaan 
program dengan menggunakan pendekatan pengelolaan adaptif. Bahkan, jika tujuan dari program adalah untuk 
mengatasi beberapa kemacetan kunci pada akhir tahun 2022, maka refleksi dan pemecahan masalah akan 
menjadi komponen sentral dari semua kegiatan. 
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