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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki 

lebih dari 17.480 pulau, terletak diantara dua benua( Asia dan Australia) dan 

di antara dua lautan (Lautan Hindia dan Lautan Pasifik). Indonesia berada 

pada pertemuan 3 lempeng dunia yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia dan 

Pasifik, yang berpotensi menimbulkan gempa bumi apabila lempeng-lempeng 

tersebut bertumbukan. Selain itu, Indonesia juga mempunyai 127 gunung api 

aktif, 76 di antaranya berbahaya. Bencana alam lainnya seringkali melanda 

Indonesia adalah tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kekeringan, 

serta bencana akibat ulah manusia seperti kegagalan teknologi, konflik sosial, 

kebakaran hutan, dan lahan. Dampak kejadian bencana tersebut secara 

keseluruhan mengakibatkan kerugian harta benda dan korban jiwa yang tidak 

sedikit. Hampir seluruh provinsi di Indonesia merupakan daerah rawan 

bencana.(https://kompas.com) 

Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang 

mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang 

disebabkan oleh faktor alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan 

timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan 

dampak psikologis. Bencana yang ada di Indonesia telah banyak terjadi 

seperti gunung meletus, gempa bumi, tsunami, banjir, angin topan, dan tanah 
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longsor. Bencana ini terjadi karena berbagai sebab di antaranya wilayah 

Indonesia yang dilintasi oleh dua jalur pegunungan yaitu Pegunungan Sirkum 

Pasifik dan Sirkum Mediterania yang menyebabkan banyak gunung berapi. 

Aktivitas gunung berapi menyebabkan terjadinya gempa vulkanik, sedangkan 

pergeseran lempeng benua menyebabkan gempa tektonik. Bila pusat gempa 

terjadi di lautan maka akan terjadi badai tsunami. Iklim di Indonesia 

menyebabkan angin musim yang kadang-kadang bisa terjadi angin topan, 

sedangkan curah hujan yang terjadi menyebabkan banjir dan tanah longsor. 

Berdasarkan data yang ada Sejak awal tahun hingga 4 Desember 2017, 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat telah terjadi 2.175 

kejadian bencana di Indonesia. Adapun, jumlah tersebut terdiri dari banjir 

(737 kejadian), puting beliung (651 kejadian), tanah longsor (577 kejadian), 

kebakaran hutan dan lahan (96 kejadian), banjir dan tanah longsor (67 

kejadian), kekeringan (19 kejadian), gempa bumi (18 kejadian), gelombang 

pasang/abrasi (8 kejadian), serta letusan gunung api (2 kejadian). Kepala 

Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho 

mengatakan, kejadian bencana di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke 

tahun. sebanyak 95 persen kejadian bencana di Indonesia adalah bencana 

hidrometeorologi. "Yaitu bencana yang dipengaruhi cuaca. (Seperti) longsor, 

kekeringan, puting beliung, kebakaran hutan dan lahan, dan cuaca ekstrem. 

(BNPB) (kompas.com) 

Berdasarkan kejadian tersebut maka dari itu Guna mengatasi dan 

mengurangi korban bencana maka pemerintah membentuk Badan Nasional 
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Penanggulangan Bencana (BNPB).  Yang Dimana BNPB ini akan menjadi 

kepanjangan tangan pemerintah dalam hal penanganan bencana. BNPB ini 

dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 tahun 2008. 

Pembentukan BNPB merupakan realisasi Pasal 10 ayat (1) Undang-undang RI 

Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Pada Pasal 10 ayat 

(2) dari Undang-undang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa 

lembaga ini merupakan lembaga pemerintah nondepartemen sebagai menteri.  

Bukan hanya itu, pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

(BPBD) di tingkat Provinsi, Kabupaten/kota juga dilakukan. Pembentukan 

BPBD tersebut didasarkan pada regulasi daerah. Pemerintah pusat 

menyerahkan pembentukan BPBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) yang harus berkoordinasi dengan Kementrian Dalam Negeri 

(Kemendagri) dan BNPB. Sampai saat ini sebagian besar provinsi rawan 

bencana di Indonesia secara hukum telah diwajibkan mendirikan BPBD yang 

dimana dalam hal ini di atur dalam Undang-undang nomor 24 tahun 2007 

Pasal 8 (https://ejournal3undip) 

BNPB dan BPBD dirancang untuk penanggulangan bencana secara 

menyeluruh yang merupakan perubahan dari pendekatan konvensional yaitu 

tanggap darurat menuju perspektif baru. Dimana perspektif ini memberi 

penekanan merata pada semua aspek penanggulangan bencana dan berfokus 

pada pengurangan resiko. Bisa dikatakan pembentukan BPBD sudah menjadi 

kewenangan pemerintah daerah dan sesuai dengan hal tersebut maka 

https://ejournal3undip/
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pemerintah daerah harus mengeluarkan peraturan daerah mengenai 

penanggulangan bencana. 

Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa 

Timur, potensi bencana di Kabupaten Sumenep bersifat hidrometeorologi atau 

bencana yang dipengaruhi faktor cuaca atau alam. Bencana hidrometeorologi 

yang perlu dan harus diwaspadai warga Sumenep ada enam jenis. Enam jenis 

bencana hidrometeorologi itu adalah banjir, angin puting beliung, tanah 

longsor, abrasi laut, kekeringan, dan gempa bumi. gempa bumi termasuk 

bencana hidrometeorologi yang berpotensi terjadi di Sumenep akibat adanya 

pergeseran lempengan gempa yang mengarah ke kawasan Pulau Madura, 

termasuk Surabaya. (Sumber: https://jatim.metrotvnews.com) 

 Maka dari itu Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep membentuk 

peraturan yang berupa Perda Nomor 6 Tahun 2013 Tentang  Penanggulangan 

Bencana yang bertujuan untuk mengurangi bencana terjadi. Sesuai dengan 

pasal 3 ayat (3) perda ini bertujuan: a) Memberikan perlindungan kepada 

masyarakat dari ancaman bencana; b) Menjamin terselenggaranya 

penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan 

menyeluruh; c) Menghargai budaya dan kearifan lokal; d) Membangun 

partisipasi dan kemitraan publik serta swasta; e) Mendorong semangat gotong 

royong, kesetiakawanan dan kedermawanan; dan f) Menciptakan perdamaian 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; g) Mengurangi 

potensi terjadinya bencana; h) Meminimalisir terjadinya jumlah korban 

dampak bencana.(https://eprint ums,pdf) 

https://jatim.metrotvnews.com/
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Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumenep 

memiliki peran penting dalam meminimalisir terjadinya korban bencana 

karena kewenangan dan tugasnya yang telah diamanahkan oleh peraturan 

perundang-undangan yang ada. Untuk hal itu sangat perlu dilakukan 

serangkaian kegiatan untuk mengantissipasi bencana melalui langkah-langkah 

yang tepat. Pembangunan kembali semua sarana dan prasarana yang menjadi 

korban akibat bencana wajib dilakukan oleh pemerintah daerah untuk 

menstabilkan perekonomian masyarakat. Karena setiap kondisi pasca bencana 

banyak masyarakat yang mengalami kerugikan secara materi. 

Berbagai program penanggulangan bencana telah diimplementasikan 

oleh pemerintah daerah yang dikoordinasikan oleh BPBD. Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumenep membentuk 

lima desa tangguh bencana. Desa-desa tersebut selama ini kerap dilanda 

bencana, seperti puting beliung, gempa bumi banjir dan longsor. Lima desa 

tersebut yakni Desa Kertasada (Kecamatan Kalianget), Desa Pragaan Laok 

(Kecamatan Pragaan), (Kecamatan Lenteng), Desa Langsar (Kecamatan 

Saronggi) dan Desa Payudan Daleman (Kecamatan Guluk-guluk). Hal itu 

dilakukan agar masyarakat bisa mengantisipasi sedini mungkin adanya 

bencana dan dampak yang ditimbulkan. Kemudian juga menyalurkan bantuan 

air bersih dengan cara Droping air ke kecamatan dan desa yang membutuhkan 

dan terkena dampak kekeringan untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk bencana 

gempa bumi yang terjadi pada beberapa bulan terakhir, BPBD Kabupaten 
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Sumenep menyiapkan bantuan sembako, selimut, dan terpal. (Sumber: 

http://jatim.metrotvnews.com). 

 Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 

Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur sejak Desember 2018 hingga 10 

Maret 2019, tercatat telah terjadi 145 kali bencana alam di Sumenep. 

Terakhir, bencana alam berupa angin puting beliung memporak-porandakan 

puluhan rumah di empat desa di dua Kecamatan, yakni Kecamatan Lenteng 

dan Kecamatan Saronggi. Bukan hanya itu bencana alam tersebut tidak hanya 

terjadi di daratan, tapi termasuk juga di wilayah kepulauan. Namun, paling 

parah yang terjadi pada dua hari lalu. Karena dampak dari puting beliung 

kemarin sangat luas, sampai empat desa di dua kecamatan, yaitu Desa Talaga 

dan Kambingan Timur, Kecamatan Saronggi, serta Desa Poreh dan Desa 

Tarogan, Kecamatan Lenteng. kerusakan yang ditimbulkan juga cukup 

banyak, yakni rumah rusak mencapai 72 unit, dengan rincian di Desa Talaga 

14 rumah, Desa Kambingan Timur 8 rumah, Desa Poreh 4 rumah, dan 

terparah di Desa Tarogan, mencapai 46 rumah. Bukan hanya puting beliung 

yang kerap terjadi bahkan gempa bumi berkekuatan 4,8 SR juga mengguncang 

wilayah kecamatan Batu Putih, Manding, dan Dasuk. Gempa bumi 

berkekuatan 4,8 SR terjadi pada pukul 20.06 WIB dan menyebabkan puluhan 

bangunan di sejumlah lokasi di ujung timur Pulau Madura tersebut rusak. 

(https://tirto.id/bpbd-tiga-kecamatan-terdampak-gempa-sumenep-cMii.Media 

Madura.com) 

http://jatim.metrotvnews.com/
https://tirto.id/bpbd-tiga-kecamatan-terdampak-gempa-sumenep-cMii
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Implementasi program penanggulangan bencana oleh pemerintah 

dibawah koordinasi BPBD di kabupaten sumenep telah terealisasi ke daerah 

daerah terkena dampak bencana. Berbagai jenis bantuan yang telah di salurkan 

seperti berupa material bangunan, makanan, obat obatan pakaian layak pakai 

serta kelengkapan mandi. 

Realisasi penyaluran bantuan terhadap daerah terdampak bencana timbul 

adanya permasalahan permasalahan dalam implementasi program 

penanggulangan bencana. Adapun permasalahan yang timbul di dalam 

penyaluran bantuan dari berbagai sektor di bawah koordinasi BPBD adalah 

seperti subjektifitas perangkat desa terhadap orang terdekatnya masih tinggi 

sehingga hal ini menjadi ketimpingan yang berpengaruh pada kelancaran 

perealisasian. dan juga seperti halnya jenis jenis bantuan yang tidak merata 

pada setiap penerima bantuan per kartu keluarga yang dalam hal ini di 

sebabkan karena kesalahan memasukkan data yang ada. Kemudian kesadaran 

masyarakat masih minim akan status kerusakan dari tahap ringan, sedang 

sampai berat. 

Instansi pemerintah setempat kurang memperhatikan rentang waktu 

pelaporan, sehingga warga banyak yang melaporkan kerusakan bangunan 

setelah waktu terhitung cukup lama. Adapun juga seperti halnya koordinasi 

para relawan lintas sektoral kurang terorganisir dengan baik terutama 

masyarakat masalah konsumsi para petugas dan relawan. 

Dari berbagai fakta empiris tersebut perlu adanya tindak lanjut terhadap 

BPBD dan sektor lain yang memiliki peran dalam upaya penanggulangan 
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bencana terutama di Kabupaten Sumenep. Sebagai upaya tindak lanjut dari 

peristiwa bencana di kepulauwan sepudi kabupaten sumenep maka pemerintah 

kabupaten sumenep di bawah koordinasi perlu mengadakan sosialisasi 

kebencanaan terhadap masyarakat luas khususnya kepulauawan serta upaya 

koordinasi yang bekerlanjutan dengan sektor lain seperti halnya Dinas Sosial, 

PMI, BASARNAG, Rumah Sakit dan Ormas ormas lain. 

Dari latar belakang diatas, maka dipandang perlu adanya penelitian 

tentang Implementasi Peraturan daerah No 6 tahun 2013 Tentang 

penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep  

 

1.2.Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang yang dijabarkan diatas, maka dapat 

dirumuskan masalah bagaimana Implementasi Peraturan daerah No 6 

tahun 2013 tentang penanggulangan bencana pada Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep 

  

1.3 Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan daerah No 6 tahun 2013 

tentang penanggulangan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Sumenep 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan  manfaat kepada 

mahasiswa, Universitas, masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah: 

1. Bagi  Mahasiswa 

a) Meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap berbagai 

permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan/atau pemerintah 

daerah. 

b) Meningkatkan kedewasaan, kematangan berpikir dan bertindak untuk 

memahami serta menyelesaikan  berbagai permasalahan yang dihadapi 

oleh masyarakat dan/atau pemerintah daerah secara komprehensif. 

2. Bagi Universitas 

a) Sebagai umpan balik hasil pengintegrasian mahasiswa ditengah-

tengah masyarakat dan/atau pemerintah daerah dengan berbagai 

permasalahannya guna penyempurnaan kurikulum yang sesuai denga 

kebutuhan masyarakat dan/atau pemerintah daerah 

b) Meningkatkan, memperluas, dan mempercepat kerjasama dengan 

masyarakat dan/atau pemerintah daerah 

3. Bagi Masyarakat dan Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) 

a) Menjadi salah satu bahan rujukan untuk mengoptimalkan pelayanan. 

b) Mendorong percepatan pembangunan di daerah. 

1.5 Sitematika Penulisan  

Sistematika penulisan proposal ini dibagi menjadi tiga bab dan masing-

masing bab saling berhubungan dengan sistem penulisan sebagai berikut: 
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a. Bab I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, perumasan masalah, 

tujuan penelitian dan manfaat penulisan serta sistematika penulisan. 

b. Bab II Kerangka Teori  

Bab ini menjelaskan landasan teori yang berhubungan dengan obyek 

penelitian. Landasan teori ini diambil dari literatur-literatur mengenai 

strategi, bencana. Landasan teori ini bertujuan untuk memberikan arah 

kepada peneltiti sebagai acuan dari subyek yang akan diteliti. 

c. Bab III Metodologi  Penelitian  

Pada bab ini dijelaskan mengenai metode penelitian yaitu deskriptif 

kualitatif yang terdiri dari fokus  penelitian, lokasi  penelitian,  teknik 

pengambilan data, pengolahan dan teknik analisisnya. Dalam 

penelitian ini teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisis data 

Sugiono.  

 


