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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

         Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) merilis data 

terbaru peringatan dini pergerakan tanah per-Desember 2018. Dari data tersebut, 

tercatat enam Kecamatan di Kota Sukabumi masuk kategori rawan bencana 

pergerakan tanah yaitu Kecamatan Cibeureum, Cikole, Citamiang, Warudoyong, 

Lembursitu dan Gunungpuyuh. Tiga Kecamatan, yakni Kecamatan Cibeureum, 

Warudoyong dan Gunungpuyuh masuk kategori potensi bencana banjir bandang. 

Bencana tanah longsor dan banjir di Kota Sukabumi terus meluas, titik bencana 

yang sebelumnya hanya terjadi di dua titik berbeda, kini bertambah menjadi empat 

titik yang berada di areal merah potensi bencana. 

        Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam merupakan hal yang sangat 

penting dan harus menjadi suatu kebutuhan bagi kehidupan masyarakat, terutama 

yang bertempat tinggal di daerah rawan bencana, penanggulangan bencana alam 

tidak bisa dilakukan dengan cara mendadak atau insidentil, tetapi harus dengan 

terencana dengan manajemen yang baik, jauh hari sebelum bencana terjadi melalui 

sebuah proses yang disebut manajemen bencana. Penyelenggaraan penanggulangan 

bencana adalah suatu upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang 

beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat 

bencana dan rehabilitasi. 
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        Penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab bersama, sebagaimana yang 

dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, baik pemerintah, swasta maupun 

seluruh eleman lapisan masyarakat ikut bertanggungjawab dalam penanggulangan 

bencana untuk keselamatan diri, keluarga serta lingkungan tempat hidupnya. 

Pemerintah Kota Sukabumi menjadi penanggungjawab dalam pencegahan, 

penanggulangan bencana, kesiapsiagaan dan peringatan dini terjadinya bencana 

dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kota Sukabumi. 

Mengurangi dampak bencana alam dapat kita lakukan dengan membiasakan hal-

hal kecil yang dimulai dari diri sendiri dan lingkungan kita seperti tidak membuang 

sampah sembarangan, menanam pohon, membuat saluran irigasi dan lain-lain. 

Dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 menyebutkan bahwa setiap daerah 

harus melakukan persiapan sebelum, sesaat dan sesudah tragedi. Hal-hal terpenting 

yang perlu diperhatikan oleh masyarakat terlebih dahulu adalah pemetaan 

bangunan, pemetaan lapisan tanah, pemberdayaan manusia dan penelitian lebih 

lanjut.  

         Dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan 

bencana di jelaskan bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 

memiliki kondisi geografis, biologis, hidrologis, dan demografis yang 

memungkinkan terjadinya bencana, baik yang di sebabkan oleh faktor alam, faktor 

nonalam, maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa 

manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang 

dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan- nasional.  
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Bencana alam yang sering terjadi di Indonesia adalah bencana alam seperti gempa 

bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, badai tropis, banjir, kekeringan dan tanah 

longsor. Ini dikarenakan Indonesia terletak diantara dua samudera besar dan dua 

benua yang mempunyai dampak angin laut yang membawa banyak hujan dan 

menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis, dimana suhu udara Indonesia relatif 

panas dengan tingkat curah hujan yang tinggi. Selain itu, Indonesia juga terletak 

pada tiga lempeng utama dunia yaitu Lempeng Australia, Pasifik dan Eurasia yang 

menjadikan Indonesia termasuk ke dalam daftar Negara yang sering-mendapatkan 

gempa dan kondisi permukaan wilayah Indonesia (relief) yang sangat beragam. Di 

samping itu, Indonesia juga di kelilingi oleh gunung-gunung yang sebagian besar 

gunungnya adalah gunung api aktif. Selain bencana alam, adapula bencana non 

alam yaitu seperti kejadian luar biasa, wabah penyakit, serangan hama atau binatang 

lain serta bencana sosial seperti terorisme,kerusuhan dan konflik sosial. 

       Sedangkan manusia dalam kehidupannya selalu berhubungan dengan 

lingkungan dan alam sekitar, yang didalamnya telah tersedia sumber daya alam 

yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia dalam sehari-harinya. Namun 

alam tidak selalu berpihak kepada manusia, alam bisa menjadi ancaman bagi 

manusia jika tidak dijaga dengan baik. Alam juga bisa menyebabkan kerusakan, 

kehancuran dan bahkan korban jiwa. Berbagai macam bencana alam bisa terjadi 

pada kehidupan manusia, hingga saat ini tidak dapat dihitung kerugian yang 

disebabkan oleh bencana alam, baik kerugian material, fisik, budaya maupun 

korban jiwa. 
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        Berikut jumlah kejadian bencana di Kota Sukabumi berdasarkan jenis bencana 

dan jumlah kejadian bencana per-Kecamatan : 

Tabel 1.1  Jumlah Kejadian Bencana di Kota Sukabumi  

berdasarkan Jenis Bencana dan Jumlah Bencana Per-Kecamatan 

 

NO  JENIS BENCANA  
TAHUN  

2018 

1 KEBAKARAN  38 

2 BANJIR  10 

3 TANAH LONGSOR  30 

4 
ANGIN 

TOPAN/BELIUNG  
19 

5 GEMPA BUMI  25 

6 CUACA EKSTREM 33 

  JUMLAH  155 

 

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kota Sukabumi 2018 

 

          Berdasarkan tabel diatas, jenis bencana yang paling sering terjadi pada tahun 

2018 di Kota Sukabumi adalah kebakaran, kebakaran yang sering terjadi adalah di 

wilayah Kecamatan Cikole. Selanjutnya jenis bencana yang sering terjadi adalah 

cuaca ekstrem, tanah longsor dan banjir. Bencana tanah longsor dan banjir di Kota 

Sukabumi terus meluas, titik bencana yang sebelumnya hanya terjadi di dua titik 

berbeda, kini bertambah menjadi empat titik yang berada di areal merah potensi- 

bencana. Empat titik potensi bencana tersebut berada di wilayah Kecamatan 

Cibeureum, Warudoyong, Gunungpuyuh dan Lembursitu. 

NO  KECAMATAN  
TAHUN  

2018 

1 CIKOLE  27 

2 CIBEUREUM  14 

3 CITAMIANG  20 

4 
GUNUNG 

PUYUH  
15 

5 WARUDOYONG  15 

6 LEMBURSITU  24 

7 BAROS  15 

JUMLAH 155 
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         Berdasarkan hasil observasi awal peneliti mengenai Impelementasi Kebijakan 

Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Sukabumi masyarakat Kota Sukabumi 

ditemukan fenomena masalah sebagai berikut : 

1. Komunikasi yang dilakukan mengenai mitigasi bencana ini masih kurang, 

contoh masih kurangnya kesadaran dan kerjasama di lingkungan SKPD  

dan masyarakat tentang mitigasi bencana yang bisa dilihat dari sosialisasi 

yang belum optimal serta kurangnya kesadaran pentingnya menjaga 

keseimbangan lingkungan di lingkungan masyarakat agar tidak 

mengakibatkan terjadinya bencana alam.  

2. Sumber daya yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota 

Sukabumi masih kurang, ini bisa dilihat dari : 

a. Jumlah sumber daya manusia yang ada di BPBD Kota Sukabumi 

adalah 53 orang, sedangkan menurut Kepala BPBD kota Sukabumi 

idealnya jumlah tenaga kerja yang harus  ada adalah 73 orang. 

b. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BPBD Kota Sukabumi pun 

secara keseluruhan dapat dikatakan masih kurang. Contoh belum 

adanya alat berat beko kecil, loder kecil dan lain-lain  

 

        Berdasarkan fenomena masalah diatas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian terkait penanggulangan bencana di Kota Sukabumi ke dalam bentuk 

skripsi dengan judul “Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana 

Daerah di Kota Sukabumi”. 
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1.2 Fokus Masalah dan Pertanyaan Pokok Penelitian 

1.2.1 Fokus Masalah 

       Berdasarkan fenomena masalah yang peneliti uraikan dalam 

latar belakang masalah, maka fokus masalah dalam penelitian ini 

adalah bagaimanakah Implementasi Kebijakan tentang 

Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Sukabumi dan apa faktor- 

penghambat dan faktor pendukung keberhasilan Implementasi 

Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Sukabumi. 

1.2.2 Pertanyaan Pokok Penelitian 

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan tentang Penanggulangan 

Bencana Daerah di Kota Sukabumi? 

2. Apa faktor penghambat dan pendukung keberhasilan 

Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah di 

Kota Sukabumi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan tentang 

Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Sukabumi 

2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung dari 

keberhasilan Implementasi Kebijakan tentang Penanggulangan Bencana 

Daerah di Kota Sukabumi 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Kegunaan Teoritis 

         Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kajian ilmu 

yang bermanfaat untuk menambah referensi bagi akademis dalam 

mengkaji permasalahan mengenai Implementasi Kebijakan tentang 

Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Sukabumi, serta dapat 

dijadikan sumber informasi yang ilmiah bagi pengembangan 

penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penanggulangan 

bencana daerah. 

1.4.2 Kegunaan Praktis  

         Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

pemikiran dan pendapat bagi pemerintah Kota Sukabumi dan Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sukabumi  dalam 

menjalankan implementasi kebijakan tentang penanggulangan 

bencana daerah sehingga penelitian ini dapat dijadikan bahan 

pertimbangan dalam sebuah kebijakan penanggulangan bencana 

daerah yang akan diambil oleh pemerintah Kota Sukabumi dan 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi. 

 

  

 


