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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bencana alam selama ini dipandang sebagai suatu kejadian yang berada 

di luar kontrol manusia. Istilah “bencana” biasanya mengacu kepada kejadian 

alami seperti gempa bumi, banjir atau angin ribut yang dikaitkan dengan efek 

kerusakan yang ditimbulkan seperti hilangnya kehidupan manusia atau 

kerusakan bangunan.
1
   

Bahaya mengacu kepada kejadian alami dan “kerentanan” mengacu 

kepada kelemahan suatu populasi atau sistem seperti rumah sakit, sistem 

pembuangan dan penyediaan air atau aspek insfrastuktur terhadap pengaruh 

dari bahaya tersebut. Untuk meminimalisir terjadinya korban akibat terjadinya 

bencana diperlukan kesadaran dan kesiapan masyarakat dan pemerintah 

setempat dalam penangulangan bencana alam, karena mengingat wilayah 

Indonesia mempunyai resiko terhadap bencana.bencana alam dapat terjadi 

karena 2 kemungkinan: 

1. Bencana alam yang berasal dari perut bumi yang kehadirannya di luar 

kontrol manusia. 

2. Bencana alam yang terjadi karena sikap manusia terhadap alam dan 

lingkungannya.
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Bencana alam bisa terjadi karena faktor internal yakni kerusakan dari 

alam sendiri.
3
 Bencana alam yang sering terjadi di Indonesia adalah bencana 

banjir, bencana banjir dipengaruhi faktor alam seperti curah hujan yang tidak 

normal dan adanya faktor pasang surut air laut. Di samping itu faktor ulah 

tangan manusia berperan penting seperti penggunaan lahan yang tidak tepat 

(pemukiman di area sungai, penggundulan hutan), pembuangan sampah ke 

sungai, pembangunan pemukiman di daerah dataran banjir sehingga dibentuk 

Badan Penanggulangan Daerah (BPBD). 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana juga mendefenisikan mengenai bencana peristiwa 

atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan 

penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor 

non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban 

jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak 

psikologis. Sejarah Lembaga Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

(BNPB) terbentuk tidak terlepas dari perkembangan penanggulangan bencana 

pada masa Kemerdekaan hingga bencana alam berupa gempa bumi dasyat di 

Samudra Hindia pada abad 20. Sementara itu, perkembangan tersebut sangat 

dipengaruhi konteks situasi, cakupan dan paradigma penanggulangan bencana.
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Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penangulangan 

Bencana Daerah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 

Tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2008 
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Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata 

Kerja Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan juga tertuang dalam 

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 tahun 2007 Tentang Badan 

Penaggulangan Bencana Daerah.  

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang 

Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Pasal 

20 mengatakan mempunyai fungsi:  

a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan 

penanggung pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.  

b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penaggulangan bencana secara 

terencana, terpadu, dan menyeluruh. 

Tanggung jawab tersebut mencakup: a) pengurangan resiko bencana 

(PRB) dan pemaduan pengurangan resiko bencana dengan program 

pembangunan, b) perlindungan masyarakat dari dampak bencana, c) 

penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena banjir 

secara adil dan sesuai standar pelayanan minimum, d) pemulihan kondisi dari 

dampak bencana, e) pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam 

anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai, f) pengalokasian 

anggaran penangulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai dan,                
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g) pemeliharaan arsip atau dokumen orientik dan kredibel dari ancaman 

dampak bencana. Sementara tanggung jawab pemerintah daerah. 
5
 

Serta Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2010 

Tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar Pasal 4 

mengatakan memiliki tugas: 

a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan 

bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, 

rehalibitasi, serta rekontruksi secara adil dan setara. 

b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penangulangan 

bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana. 

d. Menyusun dan menetapkan prosedur terhadap penanggulangan bencana. 

e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala 

daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam 

kondisi darurat bencana. 

f. Mengendalikan pengumpulan dan menyalurkan uang dan barang. 

g. Mempertanggung jawabkan penggunaan angggaran yang diterima dari 

anggaran pendapatan dan belanja daerah. 

h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.
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Adapun defenisi tentang bencana sering diidentikkan dengan suatu hal 

yang buruk. Istilah bencana mengacu kepada suatu kejadian yang dikaitkan 

dengan efek kerusakan hebat yang ditimbulkannya. Peristiwa atau kejadian 

berbahaya pada suatu daerah yang mengakibatkan kerugian dan penderitaan 

manusia, serta kerugian material yang hebat.
7
   

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah peristiwa atau 

rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan 

penghidupan masyarakat baik disebabkan oleh faktor alam atau faktor non 

alam yang disebabkan oleh ulah tangan manusia sehingga mengakibatkan 

korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan 

gangguan psikologis.
8
 

Penanggulangan bencana merupakan bagian integral dari pembangunan 

nasional. Pemerintah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan 

penanggulangan bencana baik sebelum, pada saat, maupun setelah terjadinya 

bencana. Seringkali bencana hanya ditanggapi secara parsial oleh pemerintah 

bahkan bencana hanya ditanggapi dari pendekatan tanggap darurat. 

Pemerintah bertanggung jawab terhadap penanggulangan bencana 

meliputi fokus rekontruksi dan rehabilitasi dari pasca bencana. Jaminan 

terhadap pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana 

secara adil dan sesuai dengan standar.  
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Pelayanan harus segera diadakan untuk mengantisipasi terjadinya 

korban. Pemulihan dampak bencana dan pengalokasian anggaran 

penanggulangan bencana dalam anggaran dan belanja negara yang memadai 

dan siap pakai dalam rekonstruksi dan rehabilitasi seharusnya menjadi jaminan 

bagi korban bencana. 

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kampar 

Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah pasal 4 

ayat (2) BPBD mempunyai fungsi : 

a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan 

penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; 

dan 

b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara 

terencana, terpadu dan menyeluruh. 

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah (PERDA) maka penanggulangan 

bencana diharapkan akan semakin baik, pola penanggulangan bencana 

mendapatkan dimensi baru setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Kepala Badan 

Nasional Penanggulangan Bencana (PERKA BNPB) Nomor 3 Tahun 2008 

Tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 

Bencana banjir yang terjadi di Kecamatan Bangkinang terjadi pada hari 

selasa tanggal 08-Febuari-2016 lalu adalah banjir terbesar setelah banjir tahun 

1978 yang terjadi di Bangkinang. Kondisi banjir yang meluas dan dalam 

volume yang sangat besar sehingga menyebabkan ribuan orang dan 15 
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Kecamatan di Kabupaten Kampar terendam banjir antara lain Kecamatan 

Kampar, Tambang,  Kampar Utara, Kampar Timur, Kampar, Bangkinang, 

Bangkinang Kota, Salo, Kuok dan Rumbio Jaya. 

Kondisi parah terlihat sejak senin 08-Febuari malam hingga selasa yang 

tampak hanya rumah-rumah yang terendam oleh banjir juga tebing sungai yang 

longsor dihantam terjangan air yang datang seperti air bah, menghanyutkan apa 

saja termasuk kerambah ikan milik petani. 

Banjir yang terjadi selama tiga hari memberikan dampak yang cukup 

besar terhadap masyarakat, kurangnya bantuan makanan sehingga 

menimbulkan konflik di dalam masyarakat  karena memperebutkan makanan,  

dan minimnya porses evakuasi terhadap korban bencana banjir sehingga bagi 

masyarakat yang ingin mengungsi harus mengungsikan diri masing-masing 

menggunakan perahu. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa kedua instansi 

tersebut sangat berperan penting terhadap penanggulangan bencana khususnya 

bencana banjir yang terjadi beberapa waktu lalu pada tanggal 08 febuari 2016 

di Bangkinang, maka dari penjelasan di atas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: “FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN 

BENCANA DAERAH MENANGGULANGI BANJIR DI KECAMATAN 

BANGKINANG” 

 

B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik 

persoalan, maka penulis perlu membatasi permasalahan yang dibahas dalam 
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penelitian ini yakni fokus kepada permasalahan Fungsi Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah (BPBD) Menanggulangi Banjir di Kecamatan Bangkinang. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Apakah Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah menjalankan 

fungsinya menanggulangi banjir di Kecamatan Bangkinang ? 

2. Apa yang menjadi kendala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam 

menyalurkan bantuan kepada korban bencana banjir ? 

 

D. Tujuan penelitian dan Kegunaan Penelitian 

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui peranan 

hukum terkait urusan pemerintah di bidang Fungsi Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Menanggulangi Banjir di Kecamatan Bangkinang, bertolak 

dari rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini, antara lain: 

a. Untuk megetahui apakah Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah 

menjalankan fungsinya menanggulangi banjir di Kecamatan Bangkinang. 

b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam menyalurkan bantuan 

kepada korban bencana banjir  

2. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

a. Sebagai sarana pengaplikasian ilmu dan untuk menghasilkan bahan 

pustaka yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya serta 

memberikan gambaran mengenai Fungsi Badan Penanggulanga Bencana 

Daerah (BPBD) menanggulangi Banjir di Kecamatan Bangkinang. 
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b. Pelaksanaan penelitian hendaknya dapat membantu mengetahui 

hambatan-hambatan atau permasalahan-permasalahan yang timbul 

terhadap Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam 

menanggulangi banjir di Kecamatan Bangkinang. 

c. Secara teoritis 

Sebagai bahan pembelajaran dan sebagai bahan informasi guna 

menambah wawasan dan menerapkan ilmu yang telah didapat selama 

kuliah. 

d. Secara praktis 

Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan dalam 

menyelesaikan program strata satu di Fakultas Syariah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam 

penelitian, dan karena dalam penyusunan dan penulisan ini penulis 

memerlukan data yang kongkrit untuk memperoleh hasil yang baik dan 

maksimal. Seiring dengan topik penelitian yang memfokuskan pada suatu 

tinjauan yuridis, maka dalam pengumpulan dan mengelola bahan-bahan 

metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut : 

a. Jenis penelitian 

Dari cara memperoleh data yaitu langsung pada tempat penelitian, 

maka penelitian ini termasuk pada penelitian hukum sosiologis, dimana 
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hukum dikonsepkan sebagai penata soosial yang secara riil dikaitkan 

dengan gejala sosial yang bersifat empiris. 

Sedangkan dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat 

deskriptif  yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang 

suatu kenyataan secara utuh dan lengkap mengenai Fungsi Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Menanggulangani Banjir di 

Kecamatan Bangkinang. 

b. Objek dan subjek penelitian 

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Badan 

Penanggulanan Bencana Daerah dan sedangkan yang menjadi objek dalam 

penelitian ini adalah korban bencana banjir yang berada di Kecamatan 

Bangkinang. 

c. Lokasi penelitian 

Penelitian ini dilakukan sampai selesai di Kantor Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar yang 

beralamat di jl. Lingkar Kantor Bupati Kampar dan Kecamatan Bangkinang 

tempat dan lokasi terjadinya bencana banjir. 

d. Populasi dan sampel 

Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian yang akan di teliti, 

populasi sebagai kumpulan atau agregasi dari seluruh elemen-elemen dari 

individu yang merupakan sumber informasi suatu penelitian.
9
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Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik populasi yang 

ada. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul 

representatif (mewakili) keseluruhan objek penelitian.
10

 

Penulis menggunakan teknik pengambilan sampel dengan 

Probability Sampling, yaitu pengambilan sampel dimana peneliti menarik 

sampel dengan cara memberikan kesempatan yang sama bagi setiap 

manusia atau unit dalam populasi untuk terpilih sebagai unsur dalam 

sampel. Dan cara yang dipakai dalam teknik ini yaitu Propotionate Stratifed 

Random Sampling, yaitu pengambilan sampel dilakukan bila kita 

mengetahui apa yang akan kita teliti itu berlapis atau bertingkat-tingkat. 
11

  

Dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

No Responden Populasi Sampel Persentase 

1 Kepala Pelaksana Badan 

Penanggulangan Bencana 

Daerah (BPBD) Kecamatan 

Bangkinang 

1 1 100% 

2 Anggota Penanggulangan 

Bencana Daerah (BPBD) 

Kecamatan Bangkinang 

32 5 16% 

3 Tokoh Masyarakat 10 2 20% 

4 Tokoh Pemuda 7 1 10% 

5 Korban Bencana Banjir 28.356 100 7,6% 

Jumlah 28.406 109  

   Sumber : Data Primer 2016 
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 Rianto Adi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum ( Jakarta: Granit 2004 ) h. 108 
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e. Sumber data 

Sumber data adalah segala keterangan yang disertai dengan bukti 

dan fakta yang dapat dirumuskan untuk menyusun perumusan, kesimpulan 

atau kepastian sesuatu. 

Dalam penelitian ini adapun sumber data yang  digunakan adalah 

sebagai berikut: 

a. Sumber data primer yaitu data atau informasi yang langsung diperoleh 

dari masyarakat, yang mana data primer dalam penelitian ini diperoleh 

langsung dari responden yang dijadikan sampel,  yaitu masyarakat yang 

berdomosili di Kecamatan Bangkinang. 

b. Sumber data sekunder yaitu diperoleh dari bahan-bahan bacaan yang ada 

hubungannya dengan penelitian yakni buku-buku literatur, pendapat para 

ahli, artikel, internet, peraturan-peraturan yang terkait dengan penelitian. 

f. Teknik pengumpul data 

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Observasi 

Mengadakan pengamatan langsung dilapangan untuk 

mendapatkan gambaran nyata tentang kejadian yang diteliti terhadap 

Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Menanggulangi Banjir di 

Kecamatan Bangkinang. 
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b. Wawancara (interview) 

Adalah situasi peran pribadi bertatap muka ketika seeorang yakni 

pewawancara mengajukan pertanyaan pertanyaan yang telah dirancang 

untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah 

penelitian kepada seorang responden
12

 atau narasumber serta informan 

untuk mendapatkan informasi guna melengkapi data-data yang 

diperlukan. Dalam penelitian ini yaitu dengan cara mempertanyakan 

langsung secara lisan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 

Dengan pedoman daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan, mengenai 

hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam hal ini penulis 

mengambil responden untuk di wawancarai yaitu 9 orang antara lain: 1) 

Muhammad Nasir  Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, 2) 

Rinaldi Maskul Bafit Kepala Bidang Rehabilitasi Dan rekontruksi, 3) 

Elbahktisar Kepala Bidang Kedaruratan Dan logistik, 4) Nazaruddin 

anggota BPBD, 5) Muhammad Rauzi anggota BPBD, 6) Makmur Kepala 

Dusun, 7) Masnur Ketua RT, 8) Ali Amran Tokoh Masyarakat, 9) Husni 

Ketua Pemuda. 

c. Angket 

Angket adalah pengumpulan data dengan cara membuat daftar 

pertanyaan baik pertanyaan terbuka atau pertanyaan tertutup kepada 

responden. Isi pertanyaan tersebut  sesuai dengan masalah penelitian. 
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Amiruddin, SH.,M.Hum. H.Zainal Asikin,S.H.,S.U., Pengantar Metode Penelitian 

Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004) h. 82 
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Dalam pengumpulan angket penulis mengambil sample sebanyak 100 

orang dari masyarakat korban bencana banjir.  

d. Kajian pustaka 

Studi pustaka adalah saah satu teknik pengumpulan data dengan 

cara melakukan studi penelaahan. Penelaahan ini dilakukan penulis 

dengan mempelajari buku-buku, catatan-catatan, dan laporan-laporan 

yang berkaitan dengan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 

g. Metode analisis data 

Data yang diperoleh setelah melewati mekanisme pengolahan data, 

kemudian ditentukan jenis analisisnya agar nantinya data yang terkumpul 

lebih dapat dipertanggung jawabkan. 

Analisis data adalah suatu proses untuk menafsirkan atau memaknai 

suatu data. Data yang berhasil dihimpun selanjutnya akan dianalisis secara 

deskripsi dengan maksud untuk memperoleh gambaran tentang suatu 

keadaan pada waktu tertentu. Dalam penelitian ini metode analisa data yang 

akan digunakan adalah metode analisis deskriptif analisis yaitu suatu 

metode yang memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui 

bahan yang telah dikumpulkan, kemudian dipaparkan dan dianalisis secara 

langsung dengan conten analysis (alalisis isi). Cara menerapkannya yaitu 

dengan memusatkan perhatian kepada masalah yang akan dibahas 

kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. 

Adapun data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer dan data sekunder, data primer tersebut diperoleh melalui 
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wawancara secara langsung kepada responden dan penyebaran angket yang 

diisi oleh responden.
13

 

Setelah penulis memperoleh data yang dikumpulkan dari 

wawancara dan angket, kemudian penulis menyusun, menjelaskan, dan 

menganalisa tentang fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Menanggulangi Banjir di Kecamatan Bangkinang. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penulisan ini, maka 

skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab, yaitu : 

BAB I : PENDAHULUAN  

Berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, analisa data, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN  

Berisi gambaran umum tentang sejarah Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar, Tugas Pokok dan 

Fungsi, susunan tata organisasi Badan Penanggulangan Daerah 

(BPBD) Kabupaten kampar, dan visi misi. 

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA  

Tinjauan pustaka, berisi tentang konsep penanggulangan serta 

penyaluran, tinjauan umum tentang banjir,dampak bencana banjir, 

tanggung jawab pemerintah daerah. 

                                                           
 

13
 Soejarno Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 1984) h. 12 
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BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas tentang Fungsi Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Menanggulangi Banjir di Kecamatan Bangkinang serta apa 

yang menjadi kendala Badan Penanggulangan Bencana Banjir 

dalam menyalurkan bantuan kepada korban bencana banjir.  

BAB V: PENUTUP  

Bab ini berisi uraian hasil penelitian secara ringkas yang 

dituangkan dalam bentuk kesimpulan dan saran 

 

 


