
 

 

 

V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

A.  Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Bandar Lampung Tahun 2010 

 

Berdasarkan peraturan Kepala BNPB Nomor 04 Tahun 2008 tentang penyusunan 

rencana penanggulangan bencana, pilihan tindakan penanggulangan bencana 

adalah berbagai upaya penanggulangan yang akan dilakukan berdasarkan 

perkiraan ancaman yang akan terjadi dan kemungkinan dampak yang ditimbulkan. 

Upaya atau kegiatan dalam rangka pencegahan dan mitigasi yang dilakukan, 

bertujuan untuk menghindari terjadinya bencana serta mengurangi risiko yang 

ditimbulkan oleh bencana. BPBD Kota Bandar Lampung telah menyusun 

perencanaan penanggulangan bencana daerah yang merupakan bagian dari 

penanggulangan bencana di daerah. Dalam penanggulangan bencana alam 

menurut Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana Alam Kota Bandar Lampung, 

pada dasarnya terdiri dari tiga tindakan, yaitu: 

1. Tindakan yang dilakukan BPBD sebelum terjadinya bencana 

 

a) Identifikasi daerah rawan bencana 

 

Berdasarkan peraturan BNPB Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana, maka BPBD Kota Bandar 

Lampung telah melakukan identifikasi daerah potensi rawan bencana di Kota 
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Bandar Lampung. Pendataan dilakukan secara merata pada daerah rawan bencana 

di Kabupaten/Kota Bandar Lampung baik bencana alam maupun bencana karena 

ulah manusia. Dengan data-data tersebut perlu diwaspadai daerah-daerah yang 

rentan atau berpotensi terjadi bencana, seperti yang diungkapkan oleh Kepala 

Bidang Pencegahan Bapak M. Saleh sebagai berikut: 

“Dalam penanggulangan bencana tahun 2010 data daerah potensi rawan 

bencana itu sangat diperlukan, tujuannya supaya penanganan dan 

penyelamatan dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Pertama dengan 

melakukan analisa bahaya dengan mendata daerah-daerah Kota Bandar 

Lampung yang rentan dengan segala bencana alam yang dapat 

membahayakan masyarakat. Bencana yang berpotensi terjadi di Kota 

Bandar Lampung itu diantaranya:  banjir, tanah longsor, gempa bumi, 

tsunami, angin puting beliung, dan kebakaran.” (Wawancara pada 07 Juni 

2013) 

 

 

Dari kutipan wawancara di atas diketahui bahwa dalam penanggulangan bencana 

BPBD Kota Bandar Lampung melakukan pendataan daerah-daerah di Kota 

Bandar lampung yang rentan dengan segala bencana alam yang berpotensi terjadi 

di Kota Bandar Lampung diantaranya: banjir, tanah longsor, gempa bumi, 

tsunami, angin puting beliung, dan kebakaran. 

 

Laporan identifikasi potensi rawan bencana Kota Bandar Lampung berisikan 

tentang data-data daerah yang berpotensi bencana (Tabel : 10). Selain itu juga 

terdapat peta rawan bencana untuk ruang lingkup Kabupaten/Kota di Provinsi 

Lampung. Identifikasi daerah rawan bencana tersebut berguna untuk 

mengantisipasi serta memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berada di 

daerah rawan bencana dari ancaman bahaya serta meningkatkan kesiapsiagaan 

menghadapi bencana dan mengurangi jumlah risiko korban bencana. Adapun 

daerah yang memilki kerentanan tinggi terhadap ancaman banjir yaitu kelurahan 
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Rajabasa, Telukbetung, Kedaton, Sukarame, dan Tanjungkarang timur. Penilaian 

kerentanan pada suatu wilayah tergantung dari ragam atau jenis bahaya yang 

mungkin terjadi pada daerah tersebut. Identifikasi kerentanan daerah rawan banjir 

tersebut berdasarkan hal-hal berikut, yaitu (1) pengembangan kota yang tidak 

terkendali, tidak sesuai tata ruang daerah, serta tidak berwawasan lingkungan 

yang mengakibatkan sistem drainase permukiman menjadi sangat sempit dan 

kurang memadai ketika hujan turun menimbulkan genangan air dimana-mana, (2) 

kurang lancarnya aliran sungai karena tumpukan sampah (3) Lemahnya 

penegakan hukum yang mendorong tumbuh dan berkembangnya permukiman 

illegal di bantaran sungai, bahkan masuk ke badan sungai. 

 

      Tabel 9. Sebaran lokasi potensi rawan banjir di Kota Bandar Lampung 

No Kelurahan Tinggi banjir Lama banjir Luas areal penyebab 

1 Rajabasa 

Jl.indra 

bangsawan 

0.15 Sama dengan waktu 

hujan 

1 HA Saluan belum 

permanendan 

gorong-

gorong terlalu 

rendah 

2 Teluk betung  

Jl. Ikan pari, Gg. 

mawar 

0.50 15 s/d 30 menit 0.40 Hujan dan 

saluran 

meluap 

karena tidak 

mampu 

menampung 

3 Kedaton 

Jl. Sultan agung 

Jl. Ki Maja 

s/d 0,25 

 

3 s/d 0,4 

Sama dengan waktu 

hujan 

 

Sama dengan waktu 

hujan 

160 m2 

 

0,50 

Siring gading 

tidak 

berfungsi 

Tersumbatnya 

siring dan 

sering 

pecahnya 

pipa PDAM 

4 Sukarame I 

Perumahan 

prasanti griya 

sukarame dan 

permata biru 

0,50 1 s/d 2 jam 6,00 Penyempitan 

saluran induk 

di jembatan 

Jl. sungkep 

5 Tanjungkarang 

timur 

Jl. P. Antasari 

depan toko besi 

mega jaya 

0,06   Saluran 

drainase 

rusak dan 

belum ada 

gorong-

gorong 

Sumber: RTRW Kota Bandar Lampung 2004-2014 
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Pada tabel 9 menunjukkan bahwa lima kelurahan di Kota Bandar Lampung seperti 

Rajabasa, Telukbetung, Kedaton, Sukarame, dan Tanjungkarang Timur rentan 

terhadap genangan air atau banjir. Informasi dan bencana banjir merupakan mata 

rantai yang tidak dapat terpisahkan keberadaannya. Pada kondisi yang dianggap 

sangat darurat informasi bencana sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kota Bandar 

Lampung. Masyarakat membutuhkan informasi bencana banjir karena terkait 

dengan penyelamatan jiwa dan harta benda yang dimilikinya. 

 

Faktor bahaya harus diketahui sehingga dapat dipertimbangkan dalam tindakan 

intervensi perencanaan pembangunan dan perencanaan tata ruang, khususnya 

mengenai tipe atau jenis, frekuensi, lokasi, durasi, maupun kekuatan merusaknya. 

Potensi bahaya yang dikaji merupakan bahaya yang diakibatkan oleh suatu 

fenomena alam. Potensi bahaya yang dimiliki oleh lima kelurahan di Kota Bandar 

Lampung yang telah disebutkan di atas dapat dipengaruhi oleh (1) curah hujan 

yang tinggi, (2) permukaan tanah lebih rendah dibandingkan muka air laut (3) 

terletak pada suatu cekungan yang dikelilingi perbukitan dengan pengaliran air 

keluar sempit (4) aliran sungai tidak lancar akibat banyaknya sampah serta 

bangunan dipinggir sungai. 

 

Ketika terjadi bencana banjir, penyampaian informasi yang tepat kepada warga 

masyarakat menjadi sangat penting. Hal lain yang sama pentingnya adalah 

pengambilan keputusan untuk menyatakan bahaya kepada masyarakat di daerah 

rawan bencana banjir. Kondisi seperti itu perlu dilakukan untuk mengetahui 

efektif tidaknya sebuah informasi bencana, sehingga potensi kesenjangan 

informasi di daerah rawan bencana dapat dideteksi sejak dini. Data seperti itu 
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menjadi penting untuk memetakan kondisi masyarakat yang tinggal di daerah 

rawan bencana. 

 

Maka ketika ada informasi yang terkait dengan pengurangan resiko bencana perlu 

ada tindakan penyesuaian dengan tata nilai sosial dan budaya lokal setempat. Tata 

nilai dan budaya lokal itulah biasanya yang dijadikan pijakan untuk bertindak 

dalam penanggulangan bencana banjir, termasuk bagaimana BPBD 

berkomunikasi dengan masyarakat, ketika akan dan sedang terjadi bencana banjir 

yang mengancam warga. Program itu biasanya diimplementasikan dalam sistem 

peringatan dini. Menurut Nurjanah (2012:53), peringatan dini dimaksudkan 

sebagai serangkaian proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara 

sistematis serta diseminasi informasi tentang keberadaan bahaya atau peningkatan 

keadaan bahaya. 

 

Kewaspadaan masyarakat Kota Bandar Lampung terhadap kemungkinan bencana 

alam perlu dikembangkan, tindakan pencegahan akan lebih baik dari pada menjadi 

korban ketika bencana itu telah terjadi. Baru sebagian kecil bagaimana memilki 

pengetahuan tentang sistem penyelamatan diri ketika bencana terjadi, masih relatif 

kecil masyarakat Kota Bandar Lampung yang mau belajar tentang sistem 

penyelamatan diri dari bencana, sebagian besar masyarakat masih 

menggantungkan pada petugas, atau pemerintah terkait jika terjadi bencana. 

Untuk itu, informasi mengenai besarnya bencana yang mengancam wilayah Kota 

Bandar Lampung, misalnya banjir wajib diberikan. Penyebaran informasi kepada 

masyarakat tersebut diberikan melalui kegiatan, piket banjir di setiap posko, 

pemantauan tinggi permukaan air dan debit air pada setiap titik pantau, 
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melaporkan hasil pemantauan pada saat mencapai tingkat siaga kepada dinas atau 

instansi terkait untuk kemudian diinformasikan kepada masyarakt sesuai dengan 

standar prosedur operasional banjir, menggunakan sistem komunikasi seperti 

radio komunikasi telepon sirine kentongan atau sarana sejenis lainnya dari 

masing-masing posko pengamatan berdasarkan informasi dari posko banjir. 

 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa identifikasi daerah rawan banjir telah 

dilakukan oleh BPBD Kota Bandar Lampung, dalam laporan tersebut terdapat 

informasi mengenai daerah-daerah sebaran yang berpotensi terjadi banjir. 

Penyebaran informasi kepada masyarakat dilakukan dengan cara piket banjir di 

setiap posko, pemantauan tinggi permukaan air dan debit air pada setiap titik 

pantau, melaporkan hasil pemantauan pada saat mencapai tingkat siaga kepada 

dinas atau instansi terkait untuk kemudian diinformasikan kepada masyarakat 

sesuai dengan standar prosedur operasional banjir, menggunakan sistem 

komunikasi seperti radio komunikasi, telepon, sirine, kentongan atau sarana 

sejenis lainnya dari masing-masing posko pengamatan berdasarkan informasi dari 

posko banjir. 

 

b) Pemetaan jalur evakuasi penanggulangan bencana       

    
Arahan rencana kawasan jalur evakuasi jika terjadi bencana pada dasarnya 

merupakan ruang terbuka publik dan merupakan suatu wadah yang dapat 

menampung aktivitas atau kegiatan tertentu dari masyarakatnya, baik secara 

individu maupun kelompok. Selain mempunyai fungsi sebagai tempat interaksi, 

estetika kota ruang terbuka juga berfungsi sebagai perlindungan terhadap bencana. 

Ruang terbuka publik yang berfungsi sebagai konektor antar ruang akan 
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memudahkan dalam evakuasi saat terjadi bencana sehingga dapat meminimalkan 

jatuhnya korban. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Kesiapsiagaan 

Bapak Abdul Gani sebagai berikut: 

“ Jalur evakuasi di Bandar Lampung sudah banyak. BPBD Kota Bandar 

Lampung sendiri telah menempatkan sediktnya tiga kecamatan di pesisir 

teluk lampung sebagai titik jalur evakuasi.” ( Wawancara pada 07 Juni 

2013) 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa jalur evakuasi di Bandar 

Lampung sudah banyak, dan BPBD Kota Bandar Lampung telah menempatkan 

sedikitnya di tiga kecamatan di pesisir teluk lampung sebagai jalur evakuasi. 

           Tabel 10. Jalur evakuasi Kota Bandar Lampung 

Kecamatan Jalur Evakuasi 

Telukbetung Selatan  Lapangan kopri, untuk menuju ke sana dapat melalui 

 

 Jalan pangeran Emir M Noer 

 

 Rumah dinas walikota melalui jalan gatot subroto 

 

 Lapangan dolog garuntang 

Telukbetung Barat  Jalur evakuasi meliputi lereng bukit hatta,gunung 

kedaung, dan gunung pemancar untuk warga dari 

kelurahan sukamaju, keteguhan, dan kota karang 

 

 Masyarakat kelurahan Way Gubak, dan way laga melalui 

jalan sutami dievakuasi ke gudang PT Putar Nusantara, 

gudang putra bali, Pt Gunung Balau, PT subur agres, dan 

pemancar 

 

 Gunung capago dan gunung rirepocerepung menjadi titik 

evakuasi kelurahan olokgading dan kelurahan kuripan 

 

 Gunung TPA bakung menjadi jalur evakuasi warga 

kelurahan kotakarang yang dapat ditempuh melalui jalan 

banten. 

Panjang  Sinar gunung lingkungan III Kelurahan panjang selatan 

 

 Bukit sakal 

 

 Gunung batu suluk kelurahan pidada 

 

 Pondok pesantren jalan kamboja lingkungan I kelurahan 

srengsem 

 Melalui jalur Soekarno-hatta, warga kelurahan panjang 

selatan dan srengsem dipindahkan menuju PT Manali 

harum, Cv sari asam 

         Sumber : Tribun Lampung, 9 November 2010 
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Pada tabel 10 di atas menunjukkan bahwa terdapat sedikitnya tiga titik jalur 

evakuasi di Kota Bandar Lampung yang telah ditempatkan oleh BPBD Kota 

Bandar Lampung tiga titik tersebut berada di Kecamatan Telukbetung Selatan, 

Telukbetung Barat, dan Kecamatan Panjang. Jalur evakuasi yang dipersiapkan 

sebagi tempat sementara evakuasi para korban bencana harus memiliki tingkat 

keamanan yang lebih terjamin, serta akses yang cukup terjangkau oleh bantuan 

dari luar daerah.  

 

Menurut Diposaptono (dalam Agustriana 2011:92), banyaknya korban tewas dan 

terluka akibat bencana diakibatkan karena warga tidak melakukan evakuasi ke 

wilayah yang lebih aman. Evakuasi adalah kunci penanganan bencana secara 

cepat dan efektif. Untuk meningkatkan jumlah masyarakat yang melakukan 

evakuasi agar aman, diperlukan informasi pencegahan bencana terlebih dahulu. 

Jadi, informasi mengenai besarnya yang mengancam wilayah Kota Bandar 

Lampung yaitu banjir, tersedianya informasi jalur evakuasi dan daerah 

pengungsian untuk menyelamatkan diri dari banjir wajib diberikan. 

 

Periode darurat atau siaga darurat dimulai sejak adanya tanda-tanda darurat bahwa 

kemungkinan besar bencana akan terjadi. Pada saat itu dilakukan upaya 

peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat untuk menghindari 

jatuhnya korban, dan dapat melakukan kegiatan tanggap darurat. Kewaspadaan 

masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya bencana banjir perlu ditumbuh 

kembangkan. Tindakan pencegahan akan lebih baik dari pada menjadi korban 

ketika bencana itu terjadi. Pada umumnya pemerintah dan masyarakat akan 

bereaksi ketika bencana itu sudah terjadi, baru sebagian kecil bagaimana memiliki 
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pengetahuan tentang sistem penyelamatan diri untuk menyelamatkan diri ke jalur 

evakuasi ketika bencana terjadi. Di Bandar Lampung sendiri masih relatif kecil 

masyarakat yang mengetahui jalur-jalur evakuasi yang berguna sebagai tempat 

perlindungan dan penyelamatan diri dari bencana, masyarakat masih 

menggantungkan dan menunggu petugas atau pemerintah jika banjir sudah terjadi. 

Dalam kondisi darurat, biasanya masyarakat dan juga aparat atau pihak-pihak 

yang terlibat dalam penanggulangan bencana bingung, tidak tahu apa yang harus 

dilakukan, hal itu dikarenakan kurangnya informasi, karena bencana yang terjadi 

berskala besar, karena tidak ada kesiapsiagaan sebelumnya, karena tidak tahu 

siapa yang harus bertanggungjawab. Koordinasi pun tidak berjalan karena pada 

kondisi siaga atau sebelumnya tidak ada pembagian tugas dan tanggungjawab. 

Semua pihak baik masyarakat menunggu dan saling menyalahkan tetapi tidak ada 

satu pihak pun yang mengambil peran sebagai penanggungjawab.  

  

Evakuasi merupakan kunci penanganan bencana secara cepat dan efektif sebagai 

tempat perlindungan dan penyelamatan korban bencana guna menghindari 

jatuhnya korban jiwa. Namun, pada kenyataannya baru sebagian masyarakat 

memiliki pengetahuan tentang sistem penyelamatan diri untuk menyelamtkan diri 

ke  jalur evakuasi  ketika bencana terjadi. 

 

 

c) Pendidikan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana 

 

Pendidikan kebencanaan merupakan gagasan besar yang diinginkan oleh banyak 

pihak tetapi sulit untuk dilembagakan. Disaat musibah datang, banyak yang sadar 

akan pentingnya mengikuti pendidikan kebencanaan. Setiap daerah harus 
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memiliki petugas-petugas yang sigap dan tanggap dalam menghadapi bencana. 

Untuk itu diperlukan pendidikan dan pelatihan yang selalu sejalan dengan 

penemuan teknologi penanganan bencana termutakhir. Seperti yang diungkapkan 

oleh Sub Bidang Kesiapsiagaan Bapak Abdul Gani sebagai berikut: 

“Pendidikan latihan kesiapsiagaan pada dasarnya untuk memelihara dan 

meningkatkan  kemampuan para satgas dalam penanganan bencana secara 

cepat dan tepat serta dapat meminimalisasi penderitaan korban bencana. 

Pendidikan yang telah diselenggarakan oleh BPBD Kota Bandar Lampung 

hanya untuk kalangan satuan tugas penanggulangan bencana di Kota 

Bandar Lampung. Pendidikan tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 

tanggal 16 Desember 2010 di lapangan parkir GOR saburai, yang diikuti 

oleh ratusan anggota TNI Angkatan Darat, dan pendidikan yang baru-baru 

ini dilaksanakan di aula kantor BPBD Kota Bandar Lampung  ” 

(Wawancara pada 07 Juni 2013) 

 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa pendidikan latihan 

kesiapsiagan yang diselenggarakan oleh BPBD Kota Bandar Lampung berupa 

pendidikan informal, yang pada dasarnya untuk memelihara dan meningkatkan 

kemampuan para satgas dalam penanganan bencana secara cepat dan tepat serta 

dapat meminimalisasi korban bencana. Pendidikan yang telah diselenggarakan 

oleh BPBD Kota Bandar Lampung hanya untuk kalangan satuan tugas 

penanggulangan bencana di Kota Bandar Lampung. Pendidikan tersebut telah 

dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2010 di lapangan parkir GOR Saburai 

yang diikuti oleh ratusan anggota TNI Angkatan Darat, serta pendidikan yang 

baru-baru ini dilaksanakan yang diikuti oleh para anggota Satgas dan Tim Reaksi 

Cepat penanggulangan bencana di Aula Kantor BPBD Kota Bandar Lampung. 
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Gambar 2. Pendidikan Tanggap Darurat 

Gambar 2 di atas memperlihatkan salah satu kegiatan pendidikan tanggap darurat 

menghadapai bencana, terutama pada banjir. Pendidikan yang diikuti oleh para 

anggota Satgas dan Tim Reaksi Cepat diisi oleh materi tentang prinsip dasar 

manajemen bencana, dampak kesehatan akibat bencana dan upaya mitigasi 

dampak bencana, perencanaan wilayah berbasis risiko bencana. 

 

Dalam materi prinsip dasar manajemen bencana menjelaskan tentang kegiatan 

manajemen bencana terdiri dari pencegahan, mitigasi, kesiapan, peringatan dini, 

tanggap darurat, bantuan darurat, pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi. Dari 

materi tersebut dihasilkan suatu paradigma tentang penanggulangan bencana yaitu 

penanggulangan bencana bukan hanya tanggap darurat tetapi juga keseluruhan 

manajemen risiko dan pembangunan, perlindungan merupakan hak asasi manusia 

bukan hanya kewajiban dari pemerintah, dengan adanya demokratisasi dan 

otonomi daerah penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab pemerintah 

daerah dan masyarakat, dan penanggulangan bencana bukan hanya menjadi 

tanggung jawab pemerintah tetapi juga urusan bersama masyarakat. 
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Pada materi dampak kesehatan akibat bencana dan upaya mitigasi bencana 

menjelaskan bahwa dampak bencana-bencana itu juga berakibat buruk bagi 

kesehatan masyarakat. Hal itu disebabkan karena setelah terjadi bencana banjir 

akibat yang ditimbulkan berbagai penyakit yang dialami masyarakat korban 

bencana, misalnya seperti diare, disentri maupun cholera. 

 

Materi yang terakhir menyampaikan tentang perencanaan wilayah berbasis 

pengurangan risiko bencana. Terdapat beberapa tahapan yang perlu dilakukan 

seiring dengan berlalunya bencana antara lain, penyusunan dan penyempurnaan 

peraturan tata ruang dalam upaya mempertahankan fungsi kawasan hutan lindung, 

penyediaan lahan relokasi penduduk yang bermukim di daerah bencana, dan 

rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung kehidupan masyarakat yang terkena 

bencana secara permanen seperti, perbaikan sekolah, pasar, tempat ibadah, jalan, 

jembatan, tanggul, drainase dan lain lain. 

 

Menurut Nurjanah (2012:122), masalah pendidikan kebencanaan adalah terkait 

dengan masalah penyadaran publik. Kita sebagai bangsa Indonesia hidup di 

lingkungan alam yang rentan terhadap bencana. Keinginan BPBD Kota Bandar 

Lampung dalam melakukan pendidikan kesiapsiagaan menghadapi bencana 

sangat tinggi, hal itu demi tercapainya tujuan dari terbentuknya Badan 

Penanggulangan Bencana yaitu memberikan perlindungan masyarakat dari 

ancaman bencana, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta, dan 

mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawaan. 

Pendidikan kesiasiagaan ini perlu dilakukan untuk melatih kesiapan satgas 
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kebencanaan dalam menghadapi bencana baik penyelamatan diri sendiri maupun 

orang lain. 

 

B. Tindakan yang dilakukan BPBD saat terjadi bencana (tanggap darurat) 

 

1) Pengerahan Tim Reaksi Cepat (TRC) 

 

Saat bencana terjadi BPBD Kota Bandar Lampung melakukan koordinasi dengan 

unsur-unsur atau instansi terkait, dan pengerahan Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk 

pertolongan membantu masyarakat yang terkena banjir guna menghindari dari 

penderitaan para korban, serta menganalisa kebutuhan dan bantuan yang 

diperlukan. Seperti yang diungkapkan oleh Sub Bidang Kedaruratan Bapak 

Sutarno sebagai berikut: 

“Pada saat ada informasi bahwa di daerah sekitar terjadi banjir, yang 

pertama kami langsung mengerahkan atau menerjunkan personil Tim 

Reaksi cepat untuk segera datang ke lokasi tersebut. Karena prioritas yang 

paling utama harus ditolong adalah manusia atau masyarakat korban itu 

sendiri.” (Wawancara pada 07 Juni 2013) 

 

 

Berdasarkan wawancara di atas bahwa pada saat informasi terjadi banjir BPBD 

segera mengerahkan atau menerjunkan personil Tim Reaksi Cepat untuk segera 

datang ke lokasi untuk membantu para korban atau masyarakatnya. Kecepatan 

dari Tim Reaksi Cepat merupakan aspek yang sangat terpenting dalam bertindak 

dengan cekatan dan profesional agar jumlah korban tewas yang terjadi akibat 

usaha penyelamatan yang terlambat dapat ditekan seminimal mungkin.  

 

Seperti banjir yang terjadi di Gg. Langgeng Kaliawi, banjir di Perumahan 

Nyunyai Rajabasa, banjir di Jl. Pajajaran SD 30 Jagabaya I, dan banjir di Jl. Pulau 

Morotai Gg. M. Saleh Jagabaya III, 29 rumah warga terendam banjir, tembok 
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pagar sekolah SDN 2 Jagabaya III roboh, Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kota Bandar Lampung mengerahkan 2 (dua) unit mobil patroli beserta 15 orang 

personil Tim Reaksi Cepat. (Sumber : Laporan Bencana Banjir BPBD Kota 

Bandar Lampung Hari Jumat, Tanggal 06 Desember 2010 Pukul 16.00 s/d 

02.00 WIB). Selain itu juga banjir yang terjadi di Kelurahan Panjang Utara, 

Panjang Selatan dan Pidada Kecamatan Panjang, yang mengakibatkan 

terendamnya puluhan rumah, rusaknya bangunan infrastruktur jembatan yang 

menghubungkan Panjang Selatan Kampung Cikaung dengan Kebon Jeruk 

Kelurahan Panjang Utara, dan 1 (satu) buah rumah roboh. Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kota Bandar Lampung mengerahkan 3 (tiga) unit mobil patroli 

penanggulangan bencana, beserta 25 orang personil dari Tim Reaksi Cepat. 

(Sumber : Laporan Bencana Banjir BPBD Kota Bandar Lampung Hari 

Kamis, Tanggal 22 Juli 2010). 

 

Menurut Nurjanah (2012:65), penugasan Tim Reaksi Cepat ke lapangan atau 

lokasi kejadian adalah untuk melakukan pertolongan, penyelamatan dan evakuasi 

serta kaji cepat untuk mendata luasan wilayah dampak, jumlah korban, kerusakan 

atau kerugian, kebutuhan dan kemampuan sumber daya serta prediksi 

perkembangan situasi ke depan. Hasil kerja TRC menjadi acuan untuk melakukan 

operasi tanggap darurat. Melakukan pengumpulan data merupakan salah satu 

pekerjaan utama yang harus dilakukan oleh BPBD dalam penanggulangan 

bencana. Ketika terjadinya suatu bencana akibat perbuatan manusia ataupun 

karena kondisi alam, sangat diperlukan pendataan korban dan penderitaan 

manusia, baik berupa kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, ataupun 

kerusakan sarana-prasarana dan fasilitas umum. Hal ini agar memepercepat untuk 
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pengambilan keputusan tindakan apa yang harus dilakukan. Pendataan secara 

cepat perlu segera dilakukan untuk mengetahui dampak bencana yang terjadi. 

Pengarahan tim pendata dilakukan untuk mencari persamaan pemahaman 

terutama untuk wilayah yang akan direspon dan data yang perlu diperoleh. 

 

Dalam pengumpulan data korban, informasinya dapat diperoleh dari berbagai 

sumber. Tidak dapat dihindari bahwa dalam persiapan pengumpulan data korban 

bencana ini memerlukan interaksi dengan masyarakat sumber data yang lebih 

konkrit. Masyarakat memegang peranan yang sangat penting dalam kondisi 

penanggulangan bencana. Kondisi bahwa masyarakat merupakan sumber daya 

kunci dalam pelaksanaan kegiatan manajemen penanggulangan bencana dan juga 

sebagai aktor penerima manfaat utama dalam proses kegiatan manajemen 

penanggulangan bencana, menjadikan faktor pendukung bahwa pentingnya 

partisipasi masyarakat. Pelaksanaan suatu kegiatan dalam organisasi publik juga 

memerlukan koordinasi antar pelaksana atau anggotanya. Kegiatan yang 

dikoordinasikan adalah kegiatan yang harmonis, dirangkai satu dan disatupadukan 

mengarah kepada tujuan bersama. Koordinasi ini penting dan perlu bagi 

organisasi untuk menghindari masing-masing unit melakukan kegiatannya 

sendiri-sendiri.  

 

Dengan demikian pengerahan Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kota Bandar 

Lampung dalam melakukan tugasnya memerlukan interaksi dan komunikasi yang 

baik untuk melaksanakan koordinasi dengan berbagai banyaknya instansi yang 

tergabung di dalamnya. Hal ini mengingat bahwa dalam melaksanakan kegiatan 
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manajemen bencana setiap instansi memilki tugas masing-masing dan berasal dari 

lembaga yang berbeda. 

 

2) Penyelamatan dan evakuasi korban 

 

Banyaknya korban tewas dan terluka akibat bencana diakibatkan karena warga 

tidak melakukan evakuasi ke wilayah atau daerah yang lebih aman. Evakuasi 

merupakan kunci penanganan bencana secara cepat dan efektif. Hal ini 

diungkapkan kembali oleh Sub Bidang Kedaruratan Bapak Sutarno sebagai 

berikut: 

“Dalam penyelamatan dan evakuasi korban dilakukan oleh Tim Reaksi 

Cepat dan satuan tugas dari BPBD Kota Bandar Lampung di bawah 

komando komandan penanganan darurat  sesuai dengan lokasi dan 

tingkatan bencananya.” (Wawancara pada 07 Juni 2013) 

 

 

Berdasarkan wawancara di atas, bahwa penyelamatan dan evakuasi korban 

dilakukan oleh Tim Reaksi Cepat dan Satuan tugas BPBD Kota Bandar Lampung 

di bawah komando komandan penanganan darurat sesuai dengan lokasi dan 

tingkatan bencananya. Melakukan pengumpulan data merupakan salah satu 

pekerjaan utama yang harus dilakukan oleh BPBD bersama pemerintah daerah 

dalam penanggulangan bencana. Ketika terjadinya suatu bencana akibat perbuatan 

manusia ataupun kondisi alam, sangat diperlukan pendataan korban dan 

penderitaan masyarakat, baik berupa kerugian harta, kerusakan lingkungan, 

ataupun kerusakan sarana-prasarana dan fasilitas umum. Pengerahan tim pendata 

dilakukan untuk mencari persamaan pemahaman terutama untuk wilayah yang 

akan direspon dan data yang perlu diperoleh. 
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Menurut Nurjanah (2012:100), penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena 

bencana dilakukaan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul 

akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya pencarian dan 

penyelamatan korban, pertolongan darurat, evakuasi korban ke tempat yang aman 

atau ke tempat penampungan sementara. Penampungan sementara dapat 

memanfaatkan fasilitas atau sarana yang tersedia seperti tenda, barak-barak 

darurat atau kombinasi keduanya. Hal ini ditujukan untuk tetap terjaganya hunian 

darurat yang layak, agar terhindar dari menurunnya standar kehidupan minimal. 

 

Penyelamataan dan evakuasi korban telah dilakukan oleh BPBD Kota Bandar 

Lampung dengan mengerahkan personil Satgas dan Tim Reaksi Cepat ke lokasi 

banjir, serta peralatan yang dibutuhkan untuk membantu warga. Seperti banjir 

yang terjadi di beberapa daerah di Kota Bandar Lampung misalnya saja di jalan 

Gajah Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton ketinggian air mencapai kurang 

lebih 60 cm, mengenangi rumah warga, meskipun tidak ada korabn jiwa BPBD 

tetap mengerahkan personil Satgas dan Tim Reaksi Cepat ke lokasi banjir 

sebanyak 10 orang, banjir yang terjadi di Jalan Ridwan Rais Kecamatan 

Sukabumi mengakibatkan 1 rumah warga roboh, sebanyak 25 KK dievakuasi ke 

masjid, BPBD mengerahkan 4 unit mobil patroli beserta 50 personil Satgas dan 

Tim Reaksi Cepat dengan membawa peralatan evakuasi secukupnya.  

 

 

3) Perlindungan kelompok rentan dan pemenuhan kebutuhan dasar 

 

Masyarakat yang terkena bencana yang semula diposisikan sebagai objek yang 

pasif hanya menunggu dan menerima bantuan saja, tetapi dalam manajemen 
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penanggulangan bencana diperlukan partisipasi masyarakat atau kesadaran 

masyarakat sekitar untuk membantu korban lainnya yang mengalami bencana, 

pengutamaan partisipasi sangat ditekankan karena pada dasarnya masyarakat yang 

terkena bencanalah yang paling merasakan akibatnya, tentunya mereka sendiri 

yang paling paham mengenai kebutuhan dan cara mengatasinya. Relasi gender 

juga berdampak secara nyata terhadap kehidupan keseharian antara perempauan 

dan laki-laki. Menurut Nurjanah (2012:71), penanganan korban bencana 

dilakukan dengan mendahulukan kelompok rentan atau pihak-pihak 

termarjinalkan dengan memberikan perlindungan dan kebutuhan secara khusus di 

luar kebutuhan masyarakat atau korban pada umumnya. Seperti dikatakan oleh 

Kepala Bidang Kedaruratan Bapak Fikri yaitu: 

“Dalam situasi darurat atau sedang terjadi bencana pertolongan pertama 

yang kita utamakan adalah perlindungan terhadap kelompok atau 

masyarakat yang rentan terhadap bencana, baru setelah itu bantuan 

pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat kita salurkan .” (Wawancara 

pada 07 Juni 2013) 

 

 

Berdasarkan Wawancara di atas bahwa dalam situasi darurat atau sedang terjadi 

bencana pertolongan yang perlu diutamakan yaitu perlindungan terhadap 

kelompok atau masyarakat yang rentan terhadap bencana, baru setelah itu bantuan 

pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat kita salurkan.  

 

Pada kondisi kedaruratan masalah yang sering muncul masalah penanganan 

kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak khususnya balita, 

manusia lanjut usia, dan orang yang sedang sakit. Kita semua mempunyai 

kesamaan hak, semua manusia dilahirkan bebas dan mempunyai kesamaan dalam 

hukum dan hak asasi. Netral gender berarti perilaku yang sama tanpa 
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membedakan laki-laki dan perempuan. Perilaku laki-laki dan perempuan, orang 

yang sehat dan cacat akan menentukan peran mereka sehingga bisa meningkatkan 

atau menurunkan tingkat kerentanan mereka terhadap bencana. Di sisi lain, dalam 

hal pemenuhan kebutuhan atau pemberian bantuan pun sering terjadi tidak tepat 

kebutuhan, yang datang dari berbagai sumber umumnya adalah pemenuhan 

kebutuhan untuk orang dewasa, sedangkan untuk anak-anak terlupakan. Ibu 

menyusui juga tidak dan belum memperoleh haknya. Pemberian bantuan pangan 

adalah dalam rangka mempertahankan hidup. Pada tahap awal yang diberikan 

aalah makanan siap saji atau siap santap karena pengungsi tidak atau belum bisa 

memasak dan belum tersedia dapur umum, dan jika sudah tersedia alat memasak 

bantuan pangan diberikan dalam bentuk natural seperti beras, dan lauk pauk. 

Bantuan non pangan sebagai kebutuhan pendukung utama perlu juga disiapkan 

untuk memenuhi kebutuhan minimal seperti selimut, sarung, pakaian dewasa atau 

anak, handuk, pembalut wanita, sikat dan pasta gigi, sabun mandi, sabun muka. 

 

 

Perspektif jender maupun bencana alam, merupakan sebuah elemen konstruksi 

sosial yang dapat dilihat dari bagaimana masyarakat bereaksi, baik terhadap 

keberadaan kesetaraan jender maupun bencana itu sendiri. Dimana dalam 

penangganan sebuah bencana alam dapat memperlihatkan bagaimana masyarakat 

memposisikan dan merepresentasikan perempuan. Posisi perempuan yang masih 

dianggap tradisional dengan menempatkan pada ruang publik, memberikan 

gambaran bahwa masyarakat kurang mengakui eksistensi perempuan, netralitas 

pengetahuan akan bersikukuh bahwa bencana mengakibatkan penderitaan 

terhadap semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, serta anak-anak. 
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C.  Tindakan yang dilakukan BPBD setalah terjadi bencana (pasca bencana) 

 

a) Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

 

Pemulihan merupakan awal upaya pembangunan kembali dan menjadi bagian dari 

pembangunan pada umumnya yang dilakukan melalui rehabilitasi dan 

rekonstruksi. Rehabilitasi merupakan tahapan yang harus segera dilakukan setelah 

keadaan bencana mereda. Sedangkan rekonstruksi merupakan tahap untuk 

membangun kembali sarana dan prasarana umum yang rusak akibat bencana 

secara lebih baik dan berwawasan lingkungan. Perbaikan dan pemulihan ini 

dilakukan oleh masyarakat dengan pendampingan dari pemerintah dan lembaga 

yang berkompeten. Seperti yang diungkapan oleh Kepala Bidang Rehabiliatasi 

dan Rekonstruksi Bapak Syafrin yaitu: 

“Untuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi masih bersifat darurat, sehingga 

semua unsur baik BPBD Kota Bandar Lampung pemerintah serta dinas 

atau instansi terkait yang terlibat dalam penanggulangannya, dan waktu 

yang diperlukan bergantung pada keparahan kerusakan yang ditimbulkan 

oleh bencana itu sendiri.” (Wawancara pada 07 Juni 2013)  

 

 

Berdasarkan wawancara di atas, bahwa tahap rehabilitasi dan rekonstruksi masih 

bersifat darurat, sehingga semua unsur baik BPBD Kota Bandar Lampung 

pemerintah serta dinas atau instansi yang terkait terlibat dalam 

penanggulangannya, dan waktu yang diperlukan untuk tahap perbaikan 

bergantung pada keparahan kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana itu sendiri. 

 

Menurut Nurjanah (2012:75), kegiatan pemulihan dilakukan sejak proses 

penilaian kerusakan dan kerugian, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan 
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evakuasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi serta pengawasannya 

yang di dukung pendanaan secara memadai, serta memasukkan unsur 

pengurangan risiko bencana ke dalam kegiatan pemulihan pasca bencana dengan 

membangun lebih baik lagi atau berkualitas untuk mencegah terulangnya kembali 

kerusakan bencana di masa yang akan datang. 

 

Kegiatan rekonstruksi ini terdiri dari penyaluran dana bantuan dan juga perbaikan 

rehabilitasi pembangunan fisik yang terjadi dimasyarakat, dalam pelaksanaan 

rehabilitasi dan rekonstruksi , kegiatan yang dilakukan setelah terkumpulnya data 

yaitu penyaluran dana bantuan kepada masyarakat korban bencana. Dalam 

penyaluran dan pemberian dana kepada masyarakat pada organisasi lembaga 

pemerintahan dari dahulu terkenal dengan situasi berbelit-belit dan melalui proses 

yang cukup panjang. Hal ini dikarenakan birokrasi yang diterapkan mengikuti 

prosedur yang kaku dan mengikuti jenjang struktur organisasi. 

 

Pemberian dana bantuan dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi banjir di 

Kota Bandar Lampung telah diserahkan langsung oleh masyarakat korban 

bencana itu sendiri. Dengan dilibatkannya masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi 

dan rekonstruksi dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan 

pemerintah. Setelah penyaluran bantuan kemudian dilaksanakan perbaikan atau 

pembangunan dari dana yang telah diberikan tersebut. Pada banjir yang terjadi, 

kerusakan yang ditimbulkan masih sebatas rusak ringan yang bangunannya 

terkena banjir. Kerusakan rumah menjadi perhatian semua elemen masyarakat 

dalam penanggulangan pasca bencana. Dalam satuan pelaksana penanggulangan 

bencana dan penanganan pengungsi yang merupakan gabungan dari instansi yang 



73 

 

sangat memerlukan interaksi dan komunikasi yang baik dalam melaksanakan 

koordinasi. Koordinasi yang terjalin dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi 

banjir di kota bandar lampung ini, dilakukan untuk menyatukan tujuan kerja 

masing-masing instansi yang tergabung didalamnya. Kerusakan dan kerugian 

akibat bencana tersebut pada dasarnya berdampak terhadap masyarakat. 

Kerusakan yang ditimbulkan pasca bencana banjir di Kota Bandar Lampung 

mengakibatkan 265 terendam, dan juga merubuhkan pagar tembok sepanjang 20 

meter di suatu gedung futsal di Kelurahan Talang, menyebabkan tiga anak 

meninggal. Salah satu dampak yang dirasakan adalah kerugian material, selain 

korban jiwa, BPBD Kota Bandar Lampung memperkirakan kerugian material 

akibat banjir mencapai Rp.18 Miliar, belum lagi kerusakan sarana-prasarana dan 

fasilitas umum seperti banyaknya jembatan dan tanggul yang jebol.  

 

D. Kendala Penanggulangan Banjir Di Kota Bandar Lampung 

 

1. Kurangnya Sosialisasi 

 

Sosialisasi merupakan tindakan mutlak yang dilakukan oleh pemerintah pusat 

maupun pemerintah daerah bagi wilayah yang rawan atau rentan terhadap 

bencana. Masyarakat yang ada pada wilayah rentan bencana harus selalu siap 

dalam menghadapi setiap bencana. Namun dalam kenyataannya, sebagian besar 

masyarakat yang tinggal di daerah wilayah Bandar Lampung kurang mengetahui 

setiap kegiatan yang dilakukan oleh BPBD Kota Bandar Lampung. Hal ini terjadi 

antara lain akibat kurangnya informasi atau sosialisasi dari pemerintah daerah. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan sebagian penduduk Kota Bandar 
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Lampung, mereka tidak mengetahui apa yang sedang dikerjakan pemerintah pada 

saat ini untuk mencegah terjadinya bencana. 

 

 Seperti yang di katakan Bapak Rahmat Subekhi yang merupakan salah satu 

warga Kota Bandar Lampung pada wawancara berikut ini: 

“Saya kurang paham dan mengerti dengan pendidikan pelatihan bencana 

itu gimana dan apa yang dikerjakan pemerintah daerah dalam 

menangulangi bencana. Tapi kalau pemerintah mensosialisasikan dan 

mengajak warga untuk ikut dalam suatu pelatihan bencana ya pasti mau 

dan saya pasti ikut”. (Wawancara pada 08 Juni 2013) 

 

Hal serupa juga diungkapkan oleh Frenshi Sugita, salah satu warga Kota Bandar 

Lampung pada wawancara berikut: 

“Kita sih menunggu instruksi dari kepala desa dan bapak RT setempat 

kalo ngajakin ada penyuluhan atau pelatihan atau apalah sejenisnya. Tapi 

jarang ada mbk, jadi kita pakai cara sendiri aja untuk mencegah bencana 

atau siap-siap mengungsi kalau sudah ada tanda-tanda bakal ada bencana, 

tapi minta-minta jangan sampelah ada bencana”. (Wawancara pada 08 Juni 

2013) 

 

Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan bahwa sebenarnya masyarakat 

sangat antusias mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh BPBD 

Kota Bandar Lampung. Namun permasalahannya, masyarakat Kota Bandar 

Lampung kurang mengetahui informasi mengenai apa saja yang dilakukan 

pemerintah dalam menanggulangi bencana. Apabila pemerintah mengajak 

langsung masyarakat untuk ikut dalam kegiatan sosialisasi, pendidikan maupun 

pelatihan, pasti masyarakat banyak yang mengikuti kegiatan yang 

diselenggarakan. Mereka menyadari latar belakang pendidikan mereka hanya 

setingkat SMP dan pemahaman mereka kurang dalam hal penanganan bencana. 

Mereka merasa takut apabila ingin memberikan saran ke pemerintah, sehingga 

mereka memakai cara mereka sendiri dalam melakukan pencegahan terhadap 
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bencana atau siap siap mengungsi apabila terdapat tanda-tanda akan terjadi 

bencana. 

 

Menurut Nurjanah (2011:119), sistem informasi sangat diperlukan khususnya 

selama darurat. Data atau informasi dari semua kegiatan harus tersedia. Informasi 

mutlak diperlukan secara cepat dan akurat untuk kemudian ditindak lanjuti dalam 

penanganan kedaruratan. Diperlukan pengembangan sistem informasi 

penanggulangan bencana yang memadai yang meliputi jenis informasi dan waktu 

penyampaian, sumber informasi, alur atau mekanisme penyampaian informasi. 

 

Penanggulangan bencana yang efektif dapat dilihat dari persiapannya 

(prepardness). Persiapan ini salah satunya dengan menambah pengetahuan 

tentang sistem peringatan dini untuk mengetahui kapan harus melakukan evakuasi 

dan kapan saatnya kembali ketika situasi aman. Tingkat kepedulian masyarakat 

dan pemerintah daerah dan pemahamannya sangat penting pada tahapan persiapan 

untuk dapat menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi 

dampak akibat bencana. Oleh karena itu, kurangnya sosialisasi dan informasi dari 

BPBD Kota Bandar Lampung ini menjadi kendala bagi penanggulangan bencana. 

Dampak dari kurangnya sosialisasi dan informasi ini yaitu kurangnya kepedulian 

masyarakat terhadap bencana dan pemahaman mereka terhadap segala ancaman 

bencana di wilayah tempat tinggal mereka yang rawan terhadap bencana.   

 

2. Kurangnya Anggaran Dana 

 

Laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, sebagai salah satu contohnya 

akan banyak membutuhkan kawasan-kawasan baru yang pada akhirnya kawasan 
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hunian tersebut akan terus berkembang dan menyebar hingga mencapai wilayah-

wilayah yang tidak aman. Tidak tepatnya tata guna lahan, sebagai faktor utama 

yang menyebabkan adanya peningkatan kerentanan. Dibutuhkan suatu perubahan 

fisik di suatu daerah untuk mencegah terjadinya bencana banjir. Namun 

pembangunan fisik tersebut terkendala masalah ketersediaan dana. Pembangunan 

fisik di Kota Bandar Lampung ini misalnya tanggul sungai maupun hutan 

peredam banjir dan tsunami.  

 

Seperti yang disampaikan oleh Kepala Pencegahan dan kesiapsiagaan Kota 

Bandar Lampung mengatakan bahwa: 

“Anggaran yang tersedia di daerah saat ini masih kurang dari perkiraan. 

Anggaran yang tersedia saat ini kami gunakan untuk melakukan 

pembangunan fisik dan non fisik terlebih dahulu serta menyiapkan 

anggaran dan dana siap pakai jika terjadi bencana di Kota Bandar 

Lampung ini”. (Wawancara pada tanggal 07 Juni 2013)  

 

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa anggaran yang tersedia 

masih kurang dari perkiraan. Anggaran itu selain digunakan untuk pembangunan 

non fisik seperti pelatihan dan pendidikan, dana itu juga digunakan untuk 

melakukan pembangunan fisik seperti pembuatan drainase, gorong-gorong, 

jembatan, dan tanggul. Anggaran yang tersedia di daerah saat ini masih kurang 

dari perkiraan. Jadi, anggaran yang tersedia saat ini digunakan BPBD Kota 

Bandar Lampung untuk melakukan pembangunan non aktif serta menyiapkan 

anggaran atau dana siap pakai jika terjadi bencana di Kota Bandar Lampung.           

 

Dalam Bab VII Pasal 60-64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana, dana penanggulangan bencana menjadi tanggung 

jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat 
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dan pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana 

yang bersumber dari masyarakat. Menurut Nurjanah (2011:101), Dana 

penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan 

bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana . Dana 

penanggulangan bencana meliputi dana kontinjensi, dana siap pakai, dana dana 

bantuan sosial berpola hibah. Dana kontinjensi bencana adalah dana yang 

dicadangkan utuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana. Dana siap pakai 

adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh pemerintah untuk 

digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap 

darurat berakhir. Dana bantuan sosial berpola hibah adalah dana yang disediakan 

pemerintah kepada pemerintah daerah sebagai bantuan penanganan pasca 

bencana. 

 

Selama belum terjadi bencana besar di wilayah Kota Bandar Lampung, anggaran 

kebencanaan yang berasal dari APBD digunakan untuk pra bencana. Namun, 

untuk melakukan tindakan dalam pembangunan fisik BPBD Kota Bandar 

Lampung belum mampu mewujudkannya. Hal itu dikarenakan minimnya 

ketersediaan dana yang dialokasikan untuk melakukan penanggulangan bencana 

di daerah. Anggaran yang dibutuhkan untuk melakukan penanggulangan bencana 

itu berkisar antara Rp. 5 sampai Rp. 7 Miliar itu sudah cukup jika benar-benar 

dalam mengelolanya. Jadi, anggaran yang tersedia saat ini digunakan BPBD Kota 

Bandar Lampung untuk melakukan pembangunan non  fisik serta menyiapkan 

anggaran atau dana siap pakai jika terjadi bencana di wilayah Kota Bandar 

Lampung. Sebenarnya, dana Rp. 50 Miliar yang berasal dari BNPB itu sifatnya 
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skala nasional, jadi untuk alokasi anggaran penanggulangan bencana ke BPBD 

Kota Bandar Lampung berkisar antara Rp.1-2 Miliar saja. 

 

3. Kurangnya Sumber Daya Manusia 

 

Sumber daya manusia menentukan keberhasilan dari suatu kegiatan. Dalam 

menjalankan kegiatan-kegiatan yang telah ditugaskan dalam penanggulangan 

bencana, para anggota dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar 

Lampung memerlukan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memadai 

dan mendukung penanggulangan  kegiatan ini. Kualitas sumber daya manusia 

salah satunya dapat dlihat dari tingkat pendidikan yang telah ditempuhnya. Hal ini 

dimaksudkan agar dalam penanggulangan bancana kegiatan sesuai dengan 

ketentuannya dan mendapat hasil yang optimal. Sedangkan untuk kuantitas 

sumber daya manusia dapat memberikan pelaksanaan kerja yang lebih luas 

sehingga pelaksanaan kegiatan penyaluran dana bantuan dapat dilakukan dalam 

waktu yang singkat dan lebih fokus pada suatu kelompok bencana. Seperti yang 

diungkapkan oleh seksi Bidang Pencegahaan dan Kesiapsiagaan pada wawancara 

brikut ini: 

“Belum ada sumber daya manusia yang ahli dalam melakukan 

penanggulangan bencana. Secara keseluruhan pendidikan terakhir para 

anggota dari Tim Reaksi Cepat berpendidikan SMA sederajat dan untuk 

koordinatornya pendidikan terakhir yaitu S1. Namun tingkat pendidikan 

yang telah ditempuh tidak akan secara penuh menentukan kualitas dari 

seorang anggota. Dengan adanya pelatihan dan pendidikan untuk 

pelaksanaan suatu kegiatan akan meningkatkan mutu dari seorang anggota 

tersebut”  (wawancara pada 07 Juni 2013)  

 

Dari wawancara di atas, dapat diketahui bahwa belum ada sumber daya manusia 

yang ahli dalam melakukan manajemen bencana. Secara keseluruhan pendidikan 

terakhir para anggota dari Tim Reaksi Cepat berpendidikan SMA sederajat untuk 
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koordinatornya pendidikan terakhirnya S1. Data kepegawaian BPBD Kota Bandar 

Lampung tahun 2010 terdapat 61 orang pegawai, 89 orang anggota Satgas, dan 30 

orang anggota Tim Reaksi Cepat. Namun tingkat pendidikan yang telah ditempuh 

tidak akan secara penuh menentukan kualitas dari seorang anggota. Dengan 

adanya pelatihan dan pendidikan untuk pelaksanan suatu kegiatan akan 

meningkatkan mutu dari seorang anggota tersebut. 

 

Sumber daya manusia merupakan bagian integral dari sistem yang membentuk 

suatu organisasi (www.wikipedia.org). Artinya sumber daya manusia sangat 

penting bagi terbentuknya suatu organisasi, sukses atau tidaknya suatu organisasi 

dinilai dari potensi yang dimiliki oleh orang-orang yang berada diorganisasi 

tersebut. Sumber daya yang terlatih, fleksibel dan terpecaya merupakan elemen 

penting dalam suksesnya aktivitas suatu organisasi.  

 

Sebagai penggerak organisasi, sumber daya manusia berperan penting dalam 

menentukan pelaksanaan kegiatan yang maksimal. Kondisi sumber daya manusia 

yang sesuai dengan porsi dan kapasitasnya, dapat teridentifikasi dari kualitas 

sumber daya manusia pada aspek pendidikan, kultur/budaya sikap pelaksananya, 

dan keahlian dari pelatihan-pelatihan yang telah ditempuh. 

 

http://www.wikipedia.org/

