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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bencana merupakan kejadian yang tidak dapat diprediksi kapan dan dimana akan

terjadi. Banyak masalah yang muncul akibat bencana alam yang biasanya

menimbulkan kerugian bagi manusia, baik secara materi maupun non materi.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan

Bencana, dijelaskan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa

yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang

disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia

sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan,

kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Selanjutnya, dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia masih dibayangi oleh

banyaknya musibah bencana alam. Berdasarkan data Badan Pencegahan

Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Strategi Internasional Pengurangan Resiko

Bencana (UNISDR), Indonesia termasuk ke dalam negara paling beresiko terkena

bencana. Menurut daftar tersebut, negara-negara di kawasan Asia mendominasi,

Indonesia berada di urutan ke sembilan bersama Bangladesh, China, India dan

Myanmar. Secara geografis, Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng

tektonik yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, lempeng Samudra Pasifik.
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Kondisi ini membuat Indonesia menjadi negara yang berpotensi sekaligus rawan

bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, tanah longsor dan

banjir. Selanjutnya, lebih dari 90 persen bencana di Indonesia adalah bencana

hidrometerologi yaitu banjir yang selalu datang saat musim penghujan.

(http://www.bnpb.go.id/pengetahuan-bencana/definisi-dan-jenis-bencana, diakses

pada 10 Maret 2015 pukul 20.48 WIB)

Banjir merupakan salah satu bencana alam yang sering mengancam wilayah-

wilayah di Indonesia. Salah satu penyebab banjir yaitu curah hujan yang tinggi,

hal tersebut belum dapat diantisipasi dengan baik melalui pembangunan drainase,

pembersihan gorong-gorong, perbaikan tanggul, normalisasi sungai dan masih

adanya kebiasaan membuang sampah sembarangan. Berdasarkan data dari Badan

Pencegahan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Strategi Internasional

Pengurangan Resiko Bencana menyebutkan bahwa Indonesia menempati posisi ke

enam dari 162 negara dengan jumlah 1.101.507 penduduknya akan terkena

dampak bencana banjir. (http://www.bnpb.go.id/pengetahuan-bencana/definisi-

dan-jenis-bencana, diakses pada 10 Maret 2015 pukul 08.48 WIB)

Kota Bandar Lampung menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang masih

terkena bencana banjir. Curah hujan yang tinggi di beberapa wilayah Bandar

Lampung masih belum ditangani dengan baik sehingga terdapat beberapa titik

yang saat musim penghujan tiba selalu rawan terkena banjir. Berdasarkan data

resiko banjir milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar
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Lampung pada tahun 2014 terdapat 13 titik rawan banjir di Kota Bandar Lampung

yaitu di Kepahyang Pramuka, Perumahan Bukit Kemiling Permai, Jalan Nyunyai

Rajabasa, Kalibalau Kencana, Kaliawi, Pasir Gintung, Penengahan, dan Bakung.

Selanjutnya di wilayah Keteguhan, Kota Karang, Way Lunik, Panjang dan

Kedamaian.

Kota Bandar Lampung sebagai ibukota Provinsi Lampung, sudah sepantasnya

menjadi barometer dan tolak ukur pembangunan bagi wilayah-wilayah lain di

Provinsi Lampung. Namun, banjir dan genangan air di beberapa kawasan Kota

Bandar Lampung hingga kini merupakan suatu permasalahan rutin yang tak

kunjung terselesaikan. Berdasarkan data lokasi bencana tahun 2010-2014 milik

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung, dalam kurun

waktu empat tahun dari tahun 2010 hingga 2014 kasus banjir di Kota Bandar

Lampung masih terulang setiap tahunnya. Berikut ini adalah daftar kasus banjir di

Kota Bandar Lampung tahun 2010 hingga 2014 yaitu:

Tabel 1. Data Lokasi Banjir di Kota Bandar Lampung Tahun 2010-2014

No Tahun Jumlah Kasus Lokasi Titik Banjir

(1) (2) (3) (4)
1 2010 5 Kaliawi, Rajabasa, Jagabaya Satu,

Beringin Raya, Way Halim

2 2011 10 Kuripan, Palapa, Kelapa Tiga,
Pakiskawat, Sumur Putri, Gulak-galik,
Kupang Teba, Sumurbatu, Garuntang,
Kangkung, Bumi Waras, Sukaraja, Way
Kandis, Sepang Jaya, Kampung Baru,
Sukadanaham, Keteguhan, Langkapura,
Sukamaju, Sukabumi, Sukarame,
Kemiling
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(1) (2) (3) (4)

3 2012 6 Ridwan Rais, Garuntang, Way Lunik,
Penengahan, Flamboyan, Tanjung
Gading

4 2013 22 Keteguhan, Olok Gading, Bakung,
Gunung Agung, Karang Anyar,
Sukaraja, Gunung Mas, Bumi Raya,
Rajabasa Raya, Way Lunik, Kerawang,
Ketapang, Gunung Sulah, Jagabaya,
Way Halim, Sukabumi, Bumi Waras,
Kali Balau Kencana, Way Dadi, Korpri
Jaya, Tanjung Raya, Kupangt Teba,
Sukadanaham, Kedaton, Sidodadi,
Purwata, Keteguhan

5 2014 13 Kalibalau Kencana, Waylaga, Campang
Jaya, Enggal, Way Lunik, Sukaraja,
Rajabasa, Nyunyai, Keteguhan,
Tanjung Gading, Baypas, Jagabaya 3,
Way Gubak

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung Tahun
2014

Pada tahun 2015 ini wilayah-wilayah di Bandar Lampung juga belum terbebas

dari kepungan banjir. Terdapat beberapa tempat yang selalu mengalami banjir saat

musim penghujan tiba. Faktor-faktor penyebab banjir di Kota Bandar Lampung

diantaranya sistem drainase yang masih buruk, tersumbatnya gorong-gorong

akibat banyaknya sampah, alih fungsi lahan, rusaknya kawasan penyerapan air,

kurangnya penghijauan, penyempitan daerah aliran sungai akibat pemukiman liar

warga, adanya warga yang masih membuang sampah sembarangan hingga

buruknya tata ruang kota itu sendiri. (Wawancara dengan Wisnu selaku Kepala

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kota Bandar Lampung tanggal 27 Maret 2015)
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Banjir merupakan masalah kompleks yang mendatangkan banyak dampak buruk

bagi masyarakat dan lingkungan sehingga tidak bisa dibiarkan begitu saja.

Dibutuhkan suatu keseriusan pemerintah dalam menanggulangi bencana banjir

tersebut. Penanggulangan bencana merupakan bagian integral dari pembangunan

nasional, yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat

maupun sesudah terjadinya bencana. Namun, seringkali bencana hanya ditanggapi

secara parsial oleh pemerintah sehingga tidak tuntas dan berulang kali terjadi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan

Daerah, maka penanggulangan bencana ditangani oleh Badan Penanggulangan

Bencana Daerah yang merupakan satuan kerja dan unsur pelaksana dalam

penanggulangan bencana yang terjadi di daerah. Badan ini terdapat di tingkat

provinsi, dan masing-masing daerah kabupaten/kota. Ketentuan mengenai

pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi dan tata kerja lembaga Badan

Penanggulangan Bencana Daerah diatur dalam peraturan daerah masing-masing

daerah provinsi, kabupaten/kota.

Sebagai salah satu lembaga yang bertugas untuk menanggulangi bencana, maka

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung memiliki peran

yang besar dalam melakukan penanggulangan banjir yang terjadi di Kota Bandar

Lampung. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung

merupakan lembaga pemerintah yang terbentuk pada tahun 2010 berdasarkan

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2010 Tentang

Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung.
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Pemerintah Kota Bandar Lampung juga ikut menurunkan satuan kerja perangkat

daerah terkait yang tugasnya berhubungan dengan penanganan banjir seperti

Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Sosial yang berkoordinasi dengan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung dalam penanggulangan

banjir. Satuan kerja tersebut berfungsi sebagai unsur pelaksana teknis yang

melakukan tugas sesuai dengan fungsi dan kapasitasnya untuk mengurangi

dampak dan resiko yang ditimbulkan akibat bencana banjir.

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2010 Tentang

Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung

dijelaskan bahwa penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang

meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana,

kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Menurut Peraturan

Walikota Bandar Lampung Nomor 70 Tahun 2010 Tentang Tugas, Fungsi dan

Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung,

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung merupakan

satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan penanggulangan

bencana berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Selanjutnya, terdapat satuan kerja perangkat daerah lain yaitu Dinas Pekerjaan

Umum Kota Bandar Lampung yang ikut melakukan penanggulangan bencana

banjir. Bencana banjir sering membawa resiko dan dampak negatif yaitu rusaknya

infrastruktur yang berhubungan dengan sumber daya air seperrti tanggul, daerah

aliran sungai, saluran irigasi, gorong-gorong, drainase maupun infrastruktur lain

yang menunjung kehidupan sehari-hari. Perbaikan infrastruktur pasca banjir
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dilakukan untuk mencegah resiko dan dampak banjir agar tidak meluas dari

sebelumnya. Kemudian, menurut Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 07

Tahun 2008 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota

Bandar Lampung, disebutkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum memunyai tugas

pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan

perumahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Selain kedua satuan kerja perangkat daerah tersebut, Dinas Sosial Kota Bandar

Lampung juga memiliki tanggung jawab dalam penanggulangan banjir di Kota

Bandar Lampung. Dinas Sosial Kota Bandar Lampung memiliki tugas pokok

melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang kesejahteraan sosial

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal tersebut berdasarkan

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tugas,

Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung. Kemudian, dalam

penanggulangan banjir Dinas Sosial Kota Bandar Lampung memberikan bantuan

logistik, melakukan pendataan kerugian dan penyuluhan kepada korban banjir.

Fungsi koordinasi dan komando dalam strategi dan teknis penanggulangan

bencana, baik bersifat sektoral maupun terpusat masih menjadi dilema yang

menjadi perhatian khusus terhadap fungsi-fungsi lembaga pemerintahan yang

saling berbenturan. Adanya tanggung jawab dan kesadaran untuk melakukan

penanggulangan bencana secara cepat dan tanggap masih belum terlaksana

dengan maksimal. Hal ini ditunjukan dengan belum terintegrasinya performa para

satuan kerja perangkat daerah dalam penanggulangan banjir di Kecamatan
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Sukabumi, Kota Bandar Lampung pada tahun 2014 yang lalu. Informasi tersebut

didasarkan pada berita yang dikutip dari media Radar Lampung sebagai berikut:

“Walikota Bandarlampung Herman H.N. sepertinya harus lebih memacu
kinerja satuan kerja (satker) yang tugasnya berhubungan dengan
penanganan banjir. Sebab, satker-satker seperti Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pekerjaan Umum (PU), dan Dinas Sosial
sepertinya harus menunggu wali kota berkunjung dahulu ke lokasi banjir,
baru kemudian bertindak. Contohnya kemarin (28/12), satker yang
berhubungan dengan penanganan banjir baru action saat walikota
berkunjung ke lokasi banjir di Kampung Ganefo, Waylaga, dan Cikondang,
Campangjaya, Kecamatan Sukabumi. Bahkan, satker-satker itu baru action
ketika diperintah walikota. Padahal, banjir yang terjadi di sana berlangsung
sejak Kamis (25/12) dan belum surut hingga kemarin.”
(http://radarlampung.co.id/read/bandarlampung/74879--duh-wali-kota-
datang-satker-baru-action, diakses pada 25 Maret 2015 pukul 18:52 WIB)

Kemudian berdasarkan hasil pra-riset yang penulis lakukan melalui wawancara

dengan Ratih (30 tahun) dan Supriyono (35 tahun) yang merupakan korban banjir

di Kelurahan Way Laga Kecamatan Sukabumi, mereka menjelaskan bahwa terjadi

kekosongan pekerjaan dalam penanggulangan banjir yang dilakukan oleh BPBD,

Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung saat terjadi

banjir pada bulan Desember tahun 2014 silam. Ketiga instansi sudah datang ke

lokasi banjir di Kelurahan Way Laga namun masih harus menunggu komando

sehingga tidak bisa secara cepat membantu warga korban banjir. Selanjutnya

Supriyono (35 tahun) juga menjelaskan bahwa pasca terjadinya bencana banjir,

warga Kelurahan Way Laga meminta perbaikan irigasi kepada BPBD dan Dinas

Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung namun dalam prosesnya kedua instansi

tersebut saling melempar tanggung jawab dalam perbaikan irigasi sehingga

mengakibatkan belum diperbaikinya infrastruktur yang rusak akibat banjir hingga

saat ini. (Hasil pra-riset tanggal 10 Juni 2015)
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Koordinasi membutuhkan kemampuan berkomunikasi dalam pelaksanaan tugas,

adanya komitmen terhadap kualitas kerja dan dedikasi terhadap kepentingan

publik. Terlihat jelas masih adanya perbedaan tugas pokok dan fungsi diantara

BPBD, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung yang

coba dipadukan agar mereka dapat bekerja sama untuk menyelaraskan usaha

dalam penanggulangan banjir sehingga mengakibatkan masih timbulnya saling

melempar tanggung jawab dan kewenangan dalam penanggulangan banjir karena

koordinasi yang terjadi akibat adanya keterkaitan fungsi antara satu sama lain.

Hambatan-hambatan yang timbul dalam koordinasi fungsional baik horizontal

maupun diagonal disebabkan karena diantara yang mengoordinasikan dan

dikoordinasikan tidak memiliki hubungan hierarkis (garis komando). Sedangkan

hubungan keduanya terjadi karena adanya kaitan bahkan interdependensi atau

dasar fungsi masing-masing (Handayaningrat,1989:129).

Koordinasi memiliki arti yang penting dalam administrasi pemerintahan.

Dibutuhkan suatu koordinasi pada setiap lembaga pemerintahan sebagai

organisasi dalam usahanya untuk mencapai tujuan yang efektif. Terutama dalam

era otonomi daerah seperti sekarang, koordinasi antara aparat pemerintahan

merupakan hal yang sangat penting dalam membantu jalannya roda pemerintahan.

Dikarenakan dalam mewujudkan program pembangunan dibutuhkan kerja sama

lintas sektor pemerintahan yang pelaksanaannya melibatkan lebih dari satu

instansi pemerintahan. Salah satu hal penting dalam kegiatan pemerintahan daerah

adalah masalah koordinasi pemerintahan dan hal yang berpengaruh terhadap

terlaksananya koordinasi adalah kesiapan sumber daya manusia aparatur

pemerintah daerah dalam pelaksanaan wewenang.
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Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terpadu

dan menyeluruh menjadi perhatian khusus dalam pola dan manajemen

penanggulangan bencana banjir di Kota Bandar Lampung. Peraturan perundang-

undangan maupun kebijakan penanggulangan bencana yang telah dikeluarkan

oleh pemerintah bisa diaplikasikan dan dijalankan oleh pemerintah daerah yang

bertanggung jawab terhadap penanggulangan bencana di daerahnya sebagaimana

yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang

Penanggulangan Bencana.

Terlihat masih adanya beberapa masalah diantara Badan Penanggulangan

Bencana Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

dalam melakukan koordinasi penanggulangan banjir. Tanpa koordinasi sulit

diharapkan tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Berdasarkan

adanya permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian

dengan judul “Koordinasi Antara Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam

Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Bandar Lampung”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini yaitu bagaimana koordinasi antara satuan kerja perangkat daerah

dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Bandar Lampung?
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C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui koordinasi antara satuan kerja

perangkat daerah dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Bandar

Lampung.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

a) Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori-teori pemerintahan

sehingga dapat memberikan referensi dan menambah kajian dalam

perkembangan ilmu pemerintahan khususnya mengenai koordinasi antar

instansi pemerintahan.

b) Secara Praktis

Sebagai bahan masukan atau sumbangan pikiran bagi pihak satuan kerja

perangkat daerah, dalam hal ini yaitu Badan Penanggulangan Bencana

Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

mengenai tugas dan perannya dalam penanggulangan banjir.


