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ABSTRACT

The occurrence of flood disasters is strongly influenced by natural factors
in the form of rainfall that is above normal and the presence of high tides. One of
these flood-prone settlements is Bubon District. The flooding that occurred was
caused by the fact that the District of Bubon has a low-lying area, overflowing
river water because the water exceeds the capacity of the river, poor drainage,
low topography, the influence of tidal waves, lack of water infiltration and water
delivery from neighboring areas. The purpose of this study was to determine the
role of the Camat in flood prevention and to find out what factors were the
supporters and obstacles of the Camat in flood prevention in Bubon District, West
Aceh Regency. The method used in this research is using a descriptive qualitative
approach. Data collection techniques used are interviews and documentation.
There were 10 informants in this study. Data analysis was carried out using
qualitative data analysis techniques.

The results showed that the role of the sub-district head in flood control in
Bubon District, West Aceh Regency was not optimal. This can be seen from the
work targets, planning and socialization that are not optimal, where the work
target for Bubon District has not been achieved optimally, because there are still
some villages that are still flooded when the intensity of rain is high The planning
carried out by the Bubon District has not been able to cope with the flood disaster
and the socialization of disaster management has never been carried out by the
Bubon district. Meanwhile, the permanent procedures and coordination carried
out by the Camat in flood prevention in Bubon District have been carried out
optimally. The inhibiting factor in flood disaster management in Bubon District is
the management of the operational budget for flood disaster management and the
lack of good cooperation between the government and the community and the lack
of supervision from the government in terms of illegal logging. While the
supporting factors are the facilities and infrastructure provided by the local
government in flood disaster management.

Keywords: Camat, Role, Flood Management
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ABSTRAK

Kejadian bencana banjir sangat dipengaruhi oleh faktor alam berupa curah
hujan yang diatas normal dan adanya pasang naik air laut. Salah satu pemukiman
rawan banjir ini adalah Kecamatan Bubon. Banjir yang terjadi di akibatkan karena
Wilayah Kecamatan Bubon memiliki kawasan dataran rendah, luapan air  sungai
karena air melebihi kapasitas sungai, drainase yang buruk, topografi yang rendah,
pengaruh rob, kurangnya daya resapan air dan air kiriman dari  daerah tetangga.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Camat dalam
penanggulangan banjir dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi
pendukung dan penghambat Camat dalam penanggulangan banjir di Kecamatan
Bubon Kabupaten Aceh Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
menggunakan pendekatan kualitatif secara deskriptif. Teknik pengumpulan data
yang dipergunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Informan dalam
penelitian ini berjumlah 10 orang. Analisa data dilakukan dengan menggunakan
teknik analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran camat dalam penanggulangan
banjir di Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat belum optimal. Hal ini dapat
dilihat dari target kerja, perencanaan dan sosialisasi yang tidak optimal, dimana
untuk target kerja Kecamatan Bubon belum tercapai dengan maksimal, karena
masih ada beberapa gampong yang masih mengalami kebanjiran ketika intensitas
hujan tinggi. Pada perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Bubon belum
dapat menanggulangi bencana banjir tersebut dan sosialisasi tentang
penaggulangan bencana belum pernah dilakukan oleh pihak kecamatan Bubon.
Sedangkan pada prosedur tetap dan koordinasi yang dilakukan Camat dalam
penanggulangan banjir di Kecamatan Bubon sudah dilakukan dengan optimal.
Faktor penghambat dalam penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Bubon
adalah pengelolaan anggaran operasional penanggulangan bencana banjir dan
kurangnya kerjasama yang baik pemerintah dan masyarakat serta kurangnya
pengawasan dari pemerintah dalam hal penebangan liar. Sedangkan faktor
pendukungnya adalah sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah
daerah dalam penanggulangan bencana banjir.

.

Kata Kunci : Camat, Peran, Penanggulangan Banjir
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Banjir merupakan luapan air yang melebihi tinggi muka air normal sehingga

melimpas dari palung sungai yang menyebabkan genangan pada lahan rendah di

sisi sungai. Lazimnya banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi di atas

normal. Akibatnya, sistem pengaliran air yang terdiri dari sungai dan anak sungai

alamiah serta sistem saluran drainase dan kanal penampung banjir buatan yang

ada tidak mampu menampung akumulasi air hujan sehingga meluap.

Kemampuan/daya tampung sistem pengairan air dimaksud tidak selamanya sama,

akan tetapi berubah akibat sedimentasi, penyempitan sungai akibat fenomena

alam dan ulah manusia, tersumbat sampah serta hambatan lainnya (Awalia, dkk.

2015).

Bencana banjir hampir setiap musim melanda Indonesia. Berdasarkan nilai

kerugian dan frekuensi kejadian bencana banjir terlihat adanya peningkatan yang

cukup berarti. Kejadian bencana banjir sangat dipengaruhi oleh faktor alam

berupa curah hujan yang diatas normal dan adanya pasang naik air laut.

Disamping itu faktor ulah manusia berperan penting seperti penggunaan lahan

yang tidak tepat (pemukiman di daerah bantaran sungai, di daerah resapan,

penggundulan hutan), pembuangan sampah kedalam sungai, pembangunan

pemukiman didaerah dataran banjir (Ahyudin, 2013).

Penggundulan hutan di daerah tangkapan air hujan juga menyebabkan

peningkatan debit banjir karena pasokan air masuk kedalam sistem aliran menjadi
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tinggi, melampaui kapasitas pengaliran dan menjadi pemicu terjadinya erosi pada

lahan curam. Hal ini menyebabkan terjadinya sedimentasi sistem pengaliran air

dan wadah air lainnya. Selain itu berkurangnya daerah resapan juga merupakan

kontribusi terhadap meningkatnya debit banjir. Pada daerah pemukiman dimana

telah padat dengan bangunan sehingga tingkat resapan air ke dalam tanah

berkurang. Jika terjadi hujan dengan curah hujan yang tinggi sebagian besar air

akan menjadi aliran air permukaan yang langsung masuk ke dalam sistem

pengaliran air sehingga kapasitasnya terlampaui dan mengakibatkan banjir

(Nurjannah, dkk., 2012).

Disamping pemahaman bencana yang bertitik tolak berdasarkan

keseimbangan semesta, terdapat pemahaman yang bertitik tolak berdasarkan

keseimbangan lingkungan. Tidak dapat kita pungkiri bahwa manusia hidup

berdampingan dan saling membutuhkan melalui interaksinya dengan alam.

Interaksi ini sangat terapi dan tersistem sehingga secara keseluruhan berjalan

sangat teratur.

Kabupaten Aceh Barat memiliki 2.927,95 Km2 dan penduduk sebesar

kurang lebih 210. 113 jiwa. Kabupaten Aceh Barat memiliki beberapa kawasan

pemukiman penduduk yang rawan terjadi banjir saat puncak musim hujan yang

panjang dan musim hujan yang deras. Salah satu pemukiman rawan banjir ini

adalah Kecamatan Bubon. Banjir yang terjadi di akibatkan karena Wilayah

Kecamatan Bubon memiliki kawasan dataran rendah, luapan air  sungai karena air

melebihi kapasitas sungai, drainase yang buruk, topografi yang rendah, pengaruh

rob, kurangnya daya resapan air dan air kiriman dari  daerah tetangga. Perilaku

masyarakat dalam penanganan sampah sangat berperan dalam proses terjadinya
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drainase yang buruk di Kecamatan Bubon, hal ini terjadi akibat seringnya

masyarakat membuang sampah pada selokan dan tidak membuang sampah pada

tempatnya.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sudah melakukan berbagai upaya dalam

menanggulangi bencana ini yang diterapkan sesuai dengan Pasal 4 Qanun Aceh

Barat No.13 tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan

pelaksanaan penanggulangan bencana bertujuan untuk memberikan perlindungan

kepada publik dari ancaman bencana, menyelaraskan peraturan perundang-

undangan yang sudah ada, memastikan pelaksanaan penanggulangan bencana

secara terencana, terintegrasi, terkoordinasi, dan komprehensif, menghargai

budaya lokal, bangunan, dan partisipasi publik. Akan tetapi program tersebut

belum terealisasi dengan baik. Dampak dari bencana alam akan sangat

berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup masyarakat, oleh karena itu penting

adanya kesiap-siagaan dari seluruh masyarakat agar dapat meminimalisir dampak

yang dirasakan. Bencana alam yang mungkin terjadi di wilayah Kecamatan

Bubon merupakan suatu tantangan dan risiko yang harus dihadapi bersama

terutama tokoh masyarakat yang memiliki peran untuk mendorong masyarakat.

Permasalahan banjir khususnya di wilayah Kecamatan Bubon, seharusnya

menjadi peringatan dalam hal keseriusan bersama terkait dengan

penanggulangannya, khususnya pemerintah Kecamatan Bubon. Tata ruang yang

buruk dan tidak memperhatikan aspek lingkungan, menjadi salah satu faktor

utama penyebab terjadinya banjir. Yang menjadi titik rawan banjir adalah ibukota

kecamatan Bubon, dimana berimbas ke Kantor Camat, KUA, dan beberapa
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sekolah-sekolah yang berada disekitar ibukota kecamatan. Hal ini menjadi

terhambatnya pegawai dan anak-anak sekolah untuk beraktivitas seperti biasa.

Upaya penanggulangan bencana di daerah perlu dimulai dengan adanya

kebijakan daerah yang bertujuan menanggulangi banjir sesuai dengan peraturan

yang ada. Strategi yang ditetapkan daerah dalam menanggulangi bencana perlu

disesuaikan dengan kondisi daerah. Operasi penanggulangan banjir secara

nasional harus dipastikan berjalan efektif, efisien dan berkelanjutan. Untuk

mendukung pengembangan sistem penanggulangan banjir yang mencakup

kebijakan, strategi dan operasi secara nasional mencakup pemerintah pusat dan

daerah maka perlu dimulai dengan mengetahui sejauh mana penerapan peraturan

terkait dengan penanggulangan banjir didaerah.

Melihat fenomena tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “Peran Camat Dalam Penanggulangan Banjir di

Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang menjadi rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Camat dalam penanggulangan banjir di Kecamatan

Bubon Kabupaten Aceh Barat ?

2. Faktor-Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat Camat

dalam penanggulangan banjir di Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh

Barat ?
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1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti mempunyai tujuan, begitu juga dengan penelitian ini.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Camat dalam penanggulangan banjir di

Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan

penghambat Camat dalam penanggulangan banjir di Kecamatan Bubon

Kabupaten Aceh Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu

pemerintahan terutama kajian mengenai bagaimana strategi peran Camat

daerah dalam penanggulangan bencana alam.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Akademik, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta

dapat memmbantu sebagai bahan informasi mengenai peran Camat

dalam penanggulangan banjir.

2. Pemerintah, memberikan tambahan informasi kepada pemerintah

kecamatan tentang kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana banjir

sehingga dapat disosialisasikan kepada warga masyarakat.

3. Masyarakat, hasil dari penelitian ini memberikan gambaran kepada

masyarakat tentang kesiapsiagaan terhadap bencana banjir.
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1.5 Sistematika Penulisan

Untuk menggambarkan rumusan jalan pikiran dalam pembahasan skripsi

ini, penulis membagi sistematika penulisan dalam proposal skripsi ini menjadi :

BAB I : Pendahuluan, dalam bab ini berisi pendahuluan yang meliputi

tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah,

manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka, bab ini membahas mengenai landasan teori

sebagai pijakan dasar untuk melakukan penelitian lebih lanjut

dengan acuan teori- teori yang relevansi dengan hal yang diteliti.

BAB III : Metodelogi Penelitian, bab ini terdiri dari bentuk penelitian, metode

penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data,

teknik penentuan informan, instrumen penelitian, teknik analisis

data, uji kredibilitas data dan jadwal penelitian.

BAB IV : Hasil Penelitian, bab ini berisi tentang terdiri dari gambaran umum

lokasi penelitian, dan berisikan tentang hasil-hasil yang diperoleh

baik dalam bentuk fakta maupun sebagai hasil analisis.

BAB V : Pembahasan, bab ini membahas tentang analisis penelitian yang

ditorehkan secara deskriptif. Serta aplikatif teori yang sesuai

dengan hasil penelitian lapangan.

BAB VI : Kesimpulan dan Saran, bab ini berisi mengenai kesimpulan

penelitian dan saran- saran yang konstruktif untuk masa depan.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah uraian hasil-hasil penelitian terdahulu

(penelitian-penelitian lain) yang berkaitan dengan penelitian ini pada aspek fokus

/tema yang diteliti, dalam penelitian ini saya menjelaskan tentang peran camat

dalam penanggulangan banjir di Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat,

sebelumnya sudah ada yang melakukan penelitian, namun dengan fokus yang

berbeda.

Jessica Intansari Wilade, Sofie Pangemanan, Ismail Sumampow, (2019)

berjudul “Peran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana Alam

Gunung Api Karangetang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro”.

(Jurnal  Jurusan Ilmu Pemerintahan, Volume 3 No. 3  Tahun 2019. Volume 3 No.

3 Tahun 2019. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi).

Terdapat banyak masalah yang harus di selesaikan agar daerah atau pemerintahan

dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Salah satu masalah yang biasanya

terjadi adalah bencana alam. Bencana alam dapat mengakibatkan dampak yang

merusak pada bidang ekonomi, sosial dan lingkungan. Di Kabupaten Kepulauan

Siau Tagulandang Biaro terdapat salah satu gunung berapi aktif di indonesia yaitu

gunung api karangetang. Dapat dipantau Gunung Api Karangetang setiap

tahunnya akan melakukan aktivitas mengeluarkan abu vulkanik ataupun lahar.

Karena itu perlu adanya tanggapan serius dari pemerintah dalam bagaimana

penanggulangan bencana alam tersebut agar tidak terjadi banyak kerugian. untuk
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kejadian beberapa tahun yang lalu pemerintah daerah belum mengoptimalkan

petunjuk-petunjuk mengenai jalur evakuasi dan daerah yang menjadi kawasan

rawan bencana dan kurangnya sosialisasi secara menyeluruh ke masyarakat

sehingga mengakibatkan resiko tinggi dalam terjadinya kejadian bencana alam

gunung api Karangetang, serta pemerintah daerah terbilang lambat karena

melaksanakan penanggulangan bencana ketika sudah adanya kerugian baik,

kerusakan infrastruktur bangunan, jalan, jembatan serta sudah memakan korban

jiwa. Maka dari itu fokus dalam penelitian ini menggunakan teori dari Giri Wiarto

yang menurutnya penanggulangan bencana terdiri dari tiga fase, yaitu sebelum

terjadi bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Metode penelitian yang

digunakan penulis adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan

hasil penelitian, Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro sudah baik

dalam pelaksanaan penanggulangan bencana alam gunung api karangetang.

Meskipun dalam proses pelaksanaannya masih terdapat hambatan tetapi

pemerintah daerah masih bisa mengupayakan untuk tetap memadai keperluan

dalam penanggulangan bencana. diharapkan pemerintah daerah dapat lebih

mengoptimalkan pelayanan dalam penanggulangan bencana alam gunung api

karangetang karena bencana alam ini bisa terjadi sewaktu-waktu.

Rismawati, Jaelan Usman, Adnan Ma’ruf (2015), berjudul “Peran

Pemerintah dalam Penanggulangan Banjir di Kecamatan Manggala Kota

Makassar” (Jurnal Administrasi Publik, Agustus 2015. Jurusan Ilmu Administrasi

Negara Unismuh Makassar). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan

bagaimana peran pemerintah sebagai regulator, dinamisator dan fasilitator dalam

penanggulangan banjir di Kecamatan Manggala Kota Makassar. Metode
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penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sedangkan informan

diambil dari tiga Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota

Makassar serta tujuh Warga Kecamatan Manggala. Data dikumpulkan dengan

melakukan observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa peran pemerintah sebagai regulator, dinamisator dan fasilitator dalam

penanggulangan banjir di Kecamatan Manggala Kota Makassar sudah terlaksana

dengan baik dengan berbagai upaya yang telah dilakukan seperti menetapkan

kebijakan, melakukan koordinasi dan memberikan fasilitas dalam penanggulangan

banjir maupun  akibat dampak banjir.

Dari penelitian terdahulu yang membedakan yaitu, penelitian ini dilakukan

ditempat dan waktu yang berbeda. Dan juga dari segi pembahasan, penelitian

sebelumnya membahas hal yang berbeda dari yang penulis teliti. Peneliti pertama

membahas tentang penanggulangan Bencana Alam Gunung Api Karangetang dan

yang menjadi fokus penelitiannya adalah tentang sebelum terjadi bencana, saat

bencana, dan pasca bencana. Pada penelitian yang kedua adalah menganalisis

tentang penanggulangan banjir Kecamatan Manggala Kota Makassar dan yang

menjadi fokus penelitiannya adalah regulator, dinamisator dan fasilitator  dalam

penanggulangan banjir. Sedangkan di penelitian ini penulis mendalami tentang

bagaimana peran Camat dalam penanggulangan banjir di Kecamatan Bubon

Kabupaten Aceh Barat dan yang menjadi fokus penelitiannya adalah tentang

peran pemerintah yang ditinjau dari Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 41

Tahun 2018 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Kepada Camat di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
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2.2 Teori Peran

2.2.1 Pengertian Peran

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti

pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat

tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.

Menurut Ahmadi (2005) peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia

terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang

berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia

menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain

tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif.

Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas

perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara

total enforcement, yaitu penegakan hukum secara penuh (Soekanto, 2014)

Menurut Syukur (2011), peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang

ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki

kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi

akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota

masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling

ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang

dinamakan peran (role).

Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila

seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya
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maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan. Untuk memberikan

pemahaman yang lebih jelas ada baiknya terlebih dahulu kita pahami tentang

pengertian peran. Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peran camat

dalam penanggulangan banjir di Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat.

2.2.2 Teori Peran Biddle dan Thomas

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu.

Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan

kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran (Soekanto, 2014).  Teori peran

(Role Theory) adalah teori yang merupakan perpaduan teori, orientasi, maupun

disiplin ilmu, selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap

digunakan dalam sosiologi dan antropologi (Sarwono, 2010). Dalam ketiga ilmu

tersebut, istilah “peran” diambil dari dari dunia teater. Dalam teater, seorang actor

harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh

itu ia mengharapkan berperilaku secara tertentu.

Peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas

sosial atau politik. Dimensi peran peran menurut Biddle dan Thomas dalam

Santosa (2013) adalah :
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Gambar 2.1: Biddle dan Thomas Teori
Sumber: Santosa (2013)

Dari sudut pandang inilah disusun teori-teori peran. Menurut Biddle dan

Thomas dalam Wahyudini (2013) teori peran terbagi menjadi empat golongan

yaitu yang menyangkut:

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial;

2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut;

3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku;

4. Kaitan antara orang dan perilaku.

Beberapa dimensi peran sebagai berikut:

1. Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa

peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk

dilaksanakan;

2. Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran

merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat

(public supports);

Jenis Peran

1. Interaksi
2. Perilaku
3. Kedudukan
4. Kaitan/Antara Individu

1. Peran sebagai suatu kebijakan
2. Peran sebagai strategi
3. Peran sebagai alat komunikasi
4. Peran sebagai alat penyelesaian

sengketa
5. Peran sebagai terapi.

Peran Pemerintah dalam Penanggulangan
Banjir
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3. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen

atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses

pengambilam keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran

bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga

pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang

bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel;

4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, peran didayagunakan sebagai

suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha

pencapaian konsesus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang

melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat

meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa

ketidakpercayaan dan kerancuan;

5. Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran diakukan sebagai

upaya masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan

ketidakberdayaan, tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka

bukan komponen penting dalam masyarakat (Biddle dan Thomas dalam

Santosa, 2013).

Sosiolog yang bernama Glen Elder (dalam Sarwono, 2010) membantu

memperluas penggunaan teori peran menggunakan pendekatan yang dinamakan

“life-course” yang artinya bahwa setiap masyarakat mempunyai perilaku tertentu

sesuai dengan kategori-kategori usia yang berlaku dalam masyarakat tersebut:

“Teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminology aktor-

aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai

dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang
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menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini,

seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai dokter, mahasiswa,

orang tua, wanita, dan lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tadi berperilaku

sesuai dengan peran tersebut. Seorang mengobati dokter. Jadi karena statusnya

adalah dokter maka ia harus mengobati pasien yang datang kepadanya dan

perilaku ditentukan oleh peran sosialnya (Sarwono, 2010)”.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa peranan

merupakan aspek dinamis berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh

orang atau badan atau  lembaga yang menempati atau mengaku suatu posisi dalam

sistem sosial.

2.3 Peran Pemerintah Kecamatan

2.3.1 Pemerintah Kecamatan

Kata peran berasal dari dasar “peran” yang artinya perangkat tingkah laku

yang di harapkan di miliki oleh orang berkedudukan dalam masyarakat,

sedangkan peranan di artikan sebagai bagian yang di mainkan oleh seorang

pemimpin, tindakan yang di lakukan seorang dalam suatu peristiwa. Peranan atau

role juga diartikan sebagai suatu kelakuan yang diharapkan dari oknum dalam

antar hubungan sosial tertentu yang berhubungan dengan status sosial tertentu

(Sarwono, 2010). Melihat pengertian ini, jika dikaitkan dengan pengertian

peranan dalam pemerintah kecamatan adalah tugas dan wewenang pemerintah

Kecamatan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Untuk itu supaya pemerintah

dapat melaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan maka harus

menjalankan peranannya.
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Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan memerlukan adanya seorang

pemimpin yang selalu mampu untuk menggerakkan bawahannya agar dapat

melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam kegiatan

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara berdayaguna dan

berhasil guna. Keberhasilan pembangunan akan terlihat dari tingginya

produktivitas, penduduk makmur dan sejahtera secara merata (Budiman, 2014).

Kecamatan atau adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah

kabupaten/kota (PP. 19 tahun 2008 tentang Kecamatan). Kedudukan kecamatan

merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis

kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat.

Penyusunan program kerja dan kegiatan kecamatan sebagai dasar dalam

menyusun anggaran mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang merupakan

penjabaran dari kewenangan atributif (Pasal 126 UU Nomor 23 Tahun 2014) dan

kewenangan delegatif yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Kecamatan merupakan line office dari pemerintah daerah yang berhadapan

langsung dengan masyarakat dan mempunyai tugas membina desa/kelurahan.

Kecamatan merupakan sebuah organisasi yang hidup dan melayani kehidupan

masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah pada pasal 209 dijelaskan bahwa kecamatan adalah

perangkat daerah  kabupaten/kota, sebagaimana dijelaskan pada ayat (2) huruf f,

sebagai berikut :

(2) Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

a. Sekretariat daerah;

b. Sekretariat DPRD;
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c. Inspektorat;

d. Dinas;

e. Badan; dan

f. Kecamatan.

Kedudukan kecamatan dijelaskan pada pasal 221 Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 sebagai berikut:

1. Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka

meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan

publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

2. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Perda

Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah.

3. Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan kecamatan

yang telah mendapatkan persetujuan bersama bupati/wali kota dan

DPRD kabupaten/kota, sebelum ditetapkan oleh bupati/ wali kota

disampaikan kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah

Pusat untuk mendapat persetujuan.

Jadi kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi

penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan adanya kecamatan, camat sebagai

pimpinan tertinggi di kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan

pemerintahan di kecamatan, kemudian juga camat harus memberikan pelayanan

publik di kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.
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2.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 41 Tahun 2018 tentang

pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Kepada Camat, yaitu pada BAB II,

Pasal 2, yang berbunyi:

1. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah kabupaten sebagai pelaksana
teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin
oleh Camat;

2. Camat berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah;

3. Untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pelayanan, Kecamatan
berfunsi sebagai pelaksanaan sebagian kewenangan dan tugas Pemerintah
Kabupaten yang dilimpahkan kepada Camat.

4. Dalam menjalankan fungsi sebagai pelaksana sebagian kewenangan dan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kecamatan menjadi
penyelenggara pelayanan terdiri atas pelayanan perizinan dan non
perizinan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 3:

1. Camat memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk
melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
kabupaten dan melaksanakan tugas pembantuan.

2. Sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang
tidak terpisah dari Peraturan Bupati.

3. Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai
dengan penyediaan pembiayaan,  sarana dan prasarana, pegawai dan
dokumen/arsip yang sesuai kebutuhan.

Di Kabupaten Aceh Barat, berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor

41 Tahun 2018 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Kepada Camat

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, adalah sebagai berikut:



18

Tabel 2.1:
Urusan yang Dilimpahkan Bupati Kepada Kecamatan

No. Aspek Kewenangan yang Dilimpahkan
1. Prosedur Tetap (1) Pelaksanaan kewenangan yang telah dilimpahkan

kepada Camat, secara teknis dapat dikoordinasikan
dengan unit organisasi Pemerintah Kabupaten

(2) Pelaksanaan kewenangan berdasarkan prosedur tetap
yang diatur dengan Peraturan Bupati.

(3) Camat wajib berkoordinasi dengan Dinas dan
Lembaga Teknis Daerah dalam pelaksanaan
penyelenggaraan pelimpahan kewenangan yang
meliputi perencanaan, penganggaran, pembangunan,
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaporan.

(4) Dalam melaksanakan kewenangan, Camat
memperhatikan hal-hal sebagai beriktu:
a. Norma, standar, prosedur, kriteria dan kebijakan

pemerintah.
b.Kewajiban menyediakan, memberikan dan/atau

menerbitkan informasi publik yang berada di
bawah kewenangannya sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

c. Keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan
tugas pemerintahan dan pembangunan dan

d.Standar pelayanan minimal.

2. Koordinasi (1) Dalam hal Camat melakukan koordinasi, camat
berpedoman pada SOP mekanisme koordinasi
Kecamatan sebagaimana terdapat pada lampiran yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Forkopimcam.

(3) Peserta Forkopimcam terdiri dari Camat selaku
Koordinator di kecamatan, Pimpinan Kepolisian dan
Pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia di
Kecamatan, UPTD Pendidikan, Kepala Puskesmas,
Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku unit
pelayanan dasar dan lintas sektor lainnya di
kecamatan.

(4) Jangka waktu pelaksanaan Forkopimcam
sebagaimana dimaksud minimal dilakukan setiap 3
(tiga) bulan sekali.

(5) Pelaksanaan Koordinasi sebagaimana diatur dengan
keputusan Camat

3. Target Kinerja Dalam menjalankan kewenangan yang dilimpahkan,
Camat wajib menetapkan target kinerja pelayanan yang
harus dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan
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berpedoman pada Peraturan Perundangan-Undangan.
4. Perencanaan (1) Untuk mempermudah pencapaian target kinerja,

Camat menyusun perencanaan pembangunan
Kecamatan secara partisipatif melibatkan masyarakat
terutama kaum marjinal dan penyandang disabilitas.

(2) Perencanaan meliputi seluruh kegiatan dari
pemerintah kecamatan, UPT Dinas, Mukim dan
Pemerintah Gampong.

(3) Seluruh UPT Dinas, Mukim dan Pemerintah
Gampong wajib menyampaikan perencanaan
kegiatannya kepada Camat untuk mencapai target
kinerja yang telah ditetapkan.

(4) Perencanaan pembangunan Kecamatan merupakan
bagian dari perencanaan kabupaten.

(5) Mekanisme penyusunan rencana pembangunan
kecamatan berpedoman pada Peraturan Perundang-
Undangan.

(6) Untuk melaksanakan perencanaan pembangunan
kecamatan menyusun rencana anggaran dan
disampaikan kepada Bupati untuk dibahas dan
ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah
Kabupaten.

5. Sosialisasi (1) Tim teknis melakukan sosialisasi terhadap
pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada
Camat

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan keputusan Bupati.

Sumber: PerBup Aceh Barat Nomor 41 Tahun 2018, Bab IV Pasal 4, 5, 6, 7, 8,
dan 9.

2.5 Konsep Bencana

Bencana menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun

2007 adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan

mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh

faktor alam dan atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan

timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan
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dampak psikologis. Bencana seringkali digambarkan sebagai satu hasil gabungan

dari keterpaparan terhadap satu ancaman bahaya, kondisi kerentanan yang ada,dan

kurangnya kapasitas atau langkah-langkah untuk mengurangi atau bertahan

terhadap potensi konsekuensi negatif.Salah satu bencana yang terjadi adalah

banjir (Ahyudin, 2013).

Banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan

merendam dataran. Banjir diakibatkan oleh volume air di suatu badan air seperti

sungai atau danau yang meluap atau melimpah dari bendungan sehingga air keluar

dari sungai itu. Banjir dapat berupa genangan pada lahan yang biasanya kering

seperti pada lahan pertanian, permukiman, pusat kota. Banjir dapat juga terjadi

karena debit/volume air yang mengalir pada suatu sungai atau saluran drainasee

melebihi atau diatas kapasitas pengalirannya. Luapan air biasanya tidak menjadi

persoalan bila tidak menimbulkan kerugian, korban meninggal atau luka-luka,

tidak merendam permukiman dalam waktu lama, tidak menimbulkan persoalan

lain bagi kehidupan sehari-hari. Bila genangan air terjadi cukup tinggi, dalam

waktu lama, dan sering maka hal tersebut akan mengganggu kegiatan manusia.

Dalam sepuluh tahun terakhir ini, luas area dan frekuensi banjir semakin

bertambah dan kerugian yang makin besar (BNPB, 2013)

a. Jenis-Jenis Bencana

Jenis-jenis bencana menurut Undang-undang No. 24 Tahun 2007

tentang penanggulangan bencana, yaitu: a) Bencana alam adalah

bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa

yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami,

gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;
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b. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau

rangkaian peristiwa non alam antara lain berupa gagal teknologi,gagal

modernisasi. dan wabah penyakit;

c. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau

rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang meliputi

konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat.

2.5.1 Faktor Penyebab Terjadinya Bencana

Terdapat 3 (tiga) faktor penyebab terjadinya bencana, yaitu : (1) Faktor

alam (natural disaster) karena fenomena alam dan tanpa ada campur tangan

manusia. (2) Faktor non-alam (nonnatural disaster) yaitu bukan karena fenomena

alam dan juga bukan akibat perbuatan manusia, dan (3) Faktor sosial/manusia

(man-made disaster) yang murni akibat perbuatan manusia, misalnya konflik

horizontal, konflik vertikal, dan terorisme (Ahyudin, 2013).

2.5.2 Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana lingkungan hidup

dapat diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan

makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi

kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Sedangkan pada ayat (2) dinyatakan bahwa Perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk

melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran
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dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan,

pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Sumber Daya Alam (SDA) seperti air, udara, tanah, hutan dan lainnya

merupakan sumber daya yang penting bagi kelangsungan hidup mahkluk hidup

termasuk manusia. Bahkan, Sumber Daya Alam (SDA) ini tidak hanya mencukupi

kebutuhan hidup manusia, tetapi juga dapat memberikan kontribusi besar terhadap

kesejahteraan yang lebih luas. Namun, semua itu bergantung pada bagaimana

pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) tersebut, karena pengelolaan yang buruk

berdampak pada kerugian yang akan ditimbulkan dari keberadaan Sumber Daya

Alam (SDA) misalnya dalam bentuk banjir, pencemaran air dan sebagainya.

Dalam merumuskan kebijakan lingkungan, pemerintah lazimnya menetapkan

tujuan yang hendak dicapai. Kebijakan lingkungan disertai tindak lanjut

pengarahan dengan cara bagaimana penetapan tujuan dapat dicapai agar ditaati

masyarakat (Kusumasari, 2014).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup mendasari kebijaksanaan lingkungan di

Indonesia, karena Undang-Undang, peraturan pemerintah dan peraturan

pelaksanaan lainnya merupakan instrumen kebijaksanaan (Instrumenten Van

Beleid). Instrumen kebijaksanaan lingkungan perlu ditetapkan dalam peraturan

perundang-undangan lingkungan demi kepastian hukum dan mencerminkan arti

penting hukum bagi penyelesaian masalah lingkungan.

Instrumen hukum kebijaksanaan lingkungan (Juridische Milieubeleids

Instrumenten) ditetapkan oleh pemerintah melalui berbagai sarana yang bersifat
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pencegahan, atau setidak-tidaknya pemulihan, sampai tahap normal kualitas

lingkungan. Adapun arah kebijakan lingkungan hidup terbagi atas:

1. Arah kebijakan bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

hidup dalam GHBN 2011-2014 dalam kutipan Basyar (2016) :

a. Mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya agar

bermanfaat bagi peningkatan kesejahtraan rakyat bagi generasi ke

generasi.

b. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan

hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi dan penghematan

penggunaan dengan menerapkan teknologi rumah lingkungan.

c. Menerapkan indikator-indikator yang memungkinkan pelestarian

kemampuan keterbaharuan dalam pengelolaan sumber daya alam yang

dapat diperbaharui untuk mencegah kerusakan yang tidak dapat balik.

d. Mendelegasikan secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada

pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam

secara selektif dan pemeliharaan lingkungan hidup sehingga kualitas

ekosistem tetap terjaga yang diatur dengan undang-undang.

e. Mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan

keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan,

kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal serta penataan

ruang, yang pengusahaannya diatur oleh undang-undang (Basyar,

2016).
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2. Kebijakan sumber daya alam dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan

Rakyat Nomor IX/MPR/2001 Pasal 1 ayat (2) tentang Pembaruan

Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam:

a. Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam

dalam rangka sinkronisasi kebijakan antarsektor yang berdasarkan

prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 5 ketetapan ini.

b. Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber daya alam

melalui identifikasi dan inventarisasi kualitas dan kuantitas sumber

daya alam sebagai potensi dalam pembangunan nasional.

c. Memperluas pemberian akses informasi kepada masyarakat mengenai

potensi sumber daya alam di daerahnya dan mendorong terwujudnya

tanggungjawab sosial untuk menggunakan teknologi ramah

lingkungan termasuk teknologi tradisional.

d. Memperhatikan sifat dan karakteristik dari berbagai jenis sumber daya

alam dan melakukan upaya-upaya meningkatkan nilai tambah dari

produk sumber daya alam tersebut.

e. Menyelesaikan konflik-konflik pemanfaatan sumber daya alam yang

timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di

masa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum

dengan didasarkan atas prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 5

ketetapan ini.
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f. Menyusun strategi pemanfaatan sumber daya alam yang didasarkan

pada optimalisasi manfaat dengan memperhatikan kepentingan dan

kondisi daerah maupun nasional (Nurjannah, dkk., 2012).

3. Kebijakan pengembangan sumber daya alam bagi pembangunan

berkelanjutan (Ramdhani, 2013) : Reformasi pengelolaan sumber daya

alam sebagai prasyarat terwujudnya pembangunan berkelanjutan dapat

dinilai lebih baik apabila terumuskan parameter yang memadai. Secara

implementatif, parameter yang dapat dirumuskan adalah:

a. Desentralisasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

hidup dengan mengikuti prinsip dan pendekatan ekosistem bukan

administratif.

b. Kontrol sosial masyarakat dengan melalui pengembangan transparansi

proses pengembalian keputusan dan peran serta masyarakat. Kontrol

sosial ini dapat dimaknai pula sebagai partisipasi dan kedaulatan yang

dimiliki (sebagai hak) rakyat. Setiap orang secara sendiri-sendiri

maupun kelompok memiliki hak yang sama dalam proses

perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengawasan serta

evaluasi pada pengelolaan dan pelestarian pada pengembangan

sumber daya alam dan lingkungan hidup.

c. Pendekatan utuh menyeluruh komprehensif dalam pengelolaan

sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pada parameter ini,

pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup harus

menghilangkan pendekatan sektoral, namun berbasis ekosistem dan

memperhatikan keterkaitan dan saling ketergantungan antara faktor-
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faktor pembentuk ekosistem dan antara satu ekosistem dengan

ekosistem lainnya.

d. Keseimbangan antara eksploitasi dengan konservasi dalam

pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup sehingga tetap

terjaga kelestarian dan kualitasnya secara baik. 5). Rasa keadilan bagi

rakyat dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Keadilan ini tidak semata bagi generasi sekarang, tetapi juga untuk

generasi mendatang sesudah kita yang memiliki hak atas lingkungan

hidup yang baik (Ramdhani, 2013).

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan

Bencana juga mengamanatkan untuk membangun sistem penanggulangan

bencana (Disaster Manangement Plan). Sistem Nasional Penanggulangan

Bencana yang dibangun berdasarkan undang-undang terdiri dari lima (5) sub

sistem, yaitu :

1. Legitimasi

Legistimasi berkaitan dengan peraturan perundangan-undangan dari

tingkat nasional sampai dengan daerah, bahkan hingga tingkat

masyarakat/komunitas. Arti penting legistimasi antara lain :

a. Menyusun rencana, membentuk kelembagaan, melakukan tindakan

kesiapsiagaan, tanggap darurat dan lain-lain.

b. Menempatkan tanggungjawab secara formal sehingga

mempermudah dalam pelaksanaan tanggungjawab dan memberikan

perlindungan dari negara/rakyat dari bencana.
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c. Meningkatkan peran aktif bagi individu dan organisasi/lembaga

dalam penanggulangan bencana.

d. Melakukan tindakan yang diperlukan bagi individu atau

organisasi/lembaga yang terkena dampak bencana (Nurjannah,

dkk., 2012).

2. Kelembagaaan

Lembaga bencana dibentuk secara permanen ditingkat pusat dan daerah

yang mengatur kedudukan, tugas, fungsi, wewenang dan

tanggungjawab serta hubungan kerja baik secara horizontal maupun

vertikal. Secara horizontal terkait hubungan dengan lembaga lain yang

bersifat koordinasi yang dilakukan pada fase prabencana dan pasca

bencana. Sedangkan hubungan secara vertikal bersifat komando di

tingkat pusat. Termasuk penerapan Incident Command System (ICS)

dilokasi bencana yang dilaksanakan pada situasi darurat bencana.

3. Perencanaan

Perencanaan terkait dengan penanggulangan bencana ke dalam

perencanaan pembangunan (nasional dan daerah) dan rencana aksi

(nasional/daerah) dalam pengurangan resiko bencana. Perencanaan

ditetapkan oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah (sesuai

wewenangnya), yang penyusunannya dikoordinasikan oleh

BNPB/BPBD. Hal tersebut dilakukan melalui penyusunan data tentang

resiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan

dokumen resmi yang berisi program/kegiatan penanggulangan bencana.



28

Rencana tersebut ditinjau secara berkala oleh pemerintah pusat dan

pemerintah daerah (Nurjannah, dkk., 2012).

4. Pendanaan

Pendanaan penanggulangan bencana berkaitan dengan penyediaan dan

pengaturan dana untuk penanggulangan bencana, berupa :

a. Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), (APBN/APBD)

untuk mendukung kegiatan rutin dan operasional lembaga terutama

untuk kegiatan pengurangan resiko bencana.

b. Dana Kontinjensi yang digunakan untuk penanganan kesiapsiagaan

(sedang diperjuangkan agar penggunaannya didukung dengan

kemudahan akses)

c. Dana Siap Pakai untuk bantuan kemanusian (relief) pada saat

terjadi bencana atau pada saat dinyatakan kondisi darurat.

d. Dana pemulihan pasca bencana dialokasikan untuk rehabilitas dan

rekonstruksi pasca bencana di daerah.

e. Bantuan masyarakat, bisa berasal dari masyarakat dalam negeri

maupun luar negeri, sedangkan bantuan dari dunia usaha/sektor

swasta sebagai wujud tanggungjawab sosial, yang didalamnya

termasuk untuk penanggulangan bencana (Nurjannah, dkk., 2012).

5. Peningkatan Kapasitas

Peningkatan kapasitas berkaitan dengan program/kegiatan

meningkatkan/membangun kapasitas bangsa/masyarakat yang memiliki

kapasitas untuk tangguh manghadapi ancaman bencana. Sasaran

akhirnya adalah masyarakat harus mampu mengantisipasi, siap siaga
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menghadapi bencana, mampu menangani kedaruratan (minimal mampu

menolong diri sendiri/keluarga) dan mampu bangkit kembali dari

dampak bencana. Banyak program/kegiatan yang dapat dilakukan,

antara lain :

a. Sosialisasi penanggulangan bencana melalui media massa.

b. Pelatihan manajemen bencana (pencegahan, penanganan dan

pemulihan).

c. Kepedulian terhadap cara-cara mitigasi yang dapat diterapkan dan

keikutsertaan masyarakat dalam program kesiapan/kesiapsiagaan

menghadapi bencana (Nurjannah, dkk., 2012).

Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan dalam merespons

persoalan bencana di Indonesia, termasuk untuk mengatasi berbagai permasalahan

dalam penanggulangan bencana. Kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai

peraturan perundang-undangan dan program penanggulangan bencana. Secara

umum kebijakan nasional penanggulangan bencana dituang dalam Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan

Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan

Pengelolaan Bantuan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008

tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah

dalam Penanggulangan Bencana, serta Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2008

tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Nurjannah, dkk., 2012).

Pada tingkat pusat pemerintah telah membentuk lembaga yang mempunyai

tugas dan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu BNPB. BNPB
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adalah lembaga non kementerian yang memiliki tugas pokok penanggulangan

bencana pada tingkat nasional, sedangkan pada tingkat provinsi dan

kabupaten/kota dilaksanakan oleh BPBD. Dalam Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2007 Pasal 12 tentang Penanggulangan Bencana menjelaskan bahwa

BNPB mempunyai tugas, sebagai berikut :

1. Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan

bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap

darurat, rehabilitasi dan rekontruksi secara adil dan setara.

2. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan

penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Menyampaikan  informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada

masyarakat.

4. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden

setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan pada setiap saat dalam

kondisi darurat bencana.

5. Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan

nasional dan internasional.

6. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

8. Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana

Daerah (BPBD). Dalam tugas tersebut, BNPB menyelenggarakan fungsi

sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun
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2007 Pasal 13 tentang Penanggulangan Bencana, yaitu : (1) Perumusan

dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan

pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien. (2)

Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara

terencana, terpadu, dan menyeluruh. Sedangkan pada Pasal 18 ayat (2),

pemerintah daerah membentuk BPBD, yang terdiri dari : (a) Badan pada

tingkat provinsi yang dipimpin oleh pejabat setingkat di bawah gubernur,

dan (b) Badan pada tingkat kabupaten/kota yang dipimpin oleh seorang

pejabat setingkat di bawah bupati/walikota (Nurjannah, dkk., 2012).

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 21 tentang

Penanggulangan Bencana, BPBD mempunyai tugas : (a) Menetapkan pedoman

dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan BNPB terhadap

usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan

darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara, (b) Menetapkan

standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana

berdasarkan peraturan perundang-undangan, (c) Menyusun, menetapkan dan

menginformasikan peta rawan bencana, (d) Menyusun dan menetapkan prosedur

tetap penanganan bencana, (e) Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan

bencana pada wilayahnya, (f) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan

bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan

setiap saat dalam kondisi darurat bencana, (g) Mengendalikan pengumpulan dan

penyaluran uang atau barang, (h) Mempertanggungjawabkan penggunaan

anggaran yang diterima dari APBD, dan (i) Melaksanakan kewajiban lain sesuai

dengan peraturan perundang-undangan (Nurjannah, dkk., 2012).
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2.5.3 Peran Pemerintah Kecamatan dalam Penanggulangan  Bencana

Pemerintah harus mempunyai kemampuan yang cukup besar untuk

mengontrol situasi daerah rawan bencana. Kemampuan itu meliputi perencanaan

dan persiapan respons bencana, bantuan koordinasi, kebijakan rekontruksi dan

mengatasi masalah populasi. Pemerintah dengan sebuah pengembangan program

manajemen bencana dapat melakukan koordinasi yang baik.  Berdasarkan pada

hukum kemanusiaan internasional, pemerintah nasional merupakan pihak utama

yang harus merespon bencana alam (Wiarto, 2017).

Wilayah daerah dan bencana merupakan sebuah upaya pengujian kumpulan

kebijakan, praktik dan profesionalitas manajemen tanggap darurat dari sebuah

perspektif pemerintah lokal. Upaya tersebut difokuskan pada pemerintah lokal

sebagai level pertama tahap bencana. Respons merupakan hal yang penting untuk

meminimalisir korban-korban dan mengoptimalkan kemampuan komunitas untuk

merespons. Upaya tanggap darurat bencana secara kewilayahan bergantung pada

pemerintah local (Nurjannah, dkk., 2012).

Fokus pemerintahan lokal, masalah manajemen bencana difokuskan pada

pemerintah lokal, ada beberapa alasan yaitu :

1. Manajemen bencana di implementasikan oleh pemerintah lokal.

2. Pemerintah lokal mempunyai peran aktif dalam manajemen bencana.

3. Pemberian wewenang yang besar dari pemerintah pusat ke pemerintah

daerah.

4. Kebijakan respons bencana memerlukan tempat secara lokal.

Alasan-alasan tersebut mendasari manajemen bencana diwilayah lokal

merupakan kunci dalam pelaksanaan manajemen  bencana.
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5. Peran Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana (Wiarto, 2017)

Dalam penanganan bencana peran masyarakat menjadi elemen yang paling

penting karena kekuatan pemerintah semata sangatlah kecil jika dibandingkan

dengan tantangan yang begitu besar. Peran masyarakat dalam penanganan

bencana dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk, seperti relawan lapangan

dengan menyumbangkan tenaga dengan keahlian.

Peran pemerintah kecamatan dalam penelitian ini peran yang dilakukan

Camat berdasarkan wewenang untuk melaksanakan tugas mengenai

penanggulangan bencana banjir yaitu ditujukan kepada Camat Bubon Kabupaten

Aceh Barat yang dibuat dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 41 Tahun

2018, Bab IV Pasal 4, 5, 6, 7, 8, dan 9, dalam hal ini yang menjadi indikatornya

adalah prosedur tetap, koordinasi, target kerja, perencanaan dan sosialisasi.

2.5.4 Manajemen Penanggulangan  dan Pencegahan Bencana

Kerusakan lingkungan semakin hari semakin terlihat begitu jelas. Perlu kita

memikirkan upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki lingkungan kita agar

terciptanya ketertiban, kebersihan dan keindahan. Langkah awal melakukan

perbaikan dapat dilakukan dengan cara memperhatikan keadaaan lingkungan

sekitar kita baru di lingkungan nasional.

Menurut Nurjanna, dkk (2012), upaya-upaya penanggulangan bencana,

yaitu :

1. Mitigasi

Mitigasi dapat juga diartikan sebagi penjinak bencana alam dan pada

prinsipnya mitigasi adalah usaha-usaha baik bersifat persiapan fisik

maupun non fisik dalam menghadapi bencana alam. Persiapan fisik
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dapat berupa penataan ruang kawasan bencana dan kode bangunan,

sedangkan persiapan non fisik dapat berupa pendidikan tentang bencana

alam.

2. Menempatkan korban di suatu tempat yang aman

Menempatkan korban di suatu tempat yang aman adalah hal yang

mutlak dibutuhkan. Sesuai dengan deklarasi Hyogo yang ditetapkan

pada Konferensi Dunia tentang Pengurangan Bencana, di Kobe, Jepang,

pertengahan Januari 2005 yang lalu, menyatakan bahwa “Negara-

negara mempunyai tanggungjawab utama untuk melindungi orang-

orang dan harta benda yang berada dalam wilayah kewenangan dari

ancaman dengan memberikan prioritas yang tinggi kepada pengurangan

resiko bencana dalam kebijakan nasional, sesuai dengan kemampuan

mereka dan sumber daya yang tersedia kepada mereka”, seperti :

a. Membentuk Tim Penanggulangan Bencana.

b. Memberikan penyuluhan-penyuluhan.

c. Merelokasi korban secara bertahap (Nurjannah, dkk., 2012).

Menurut Wiarto (2017), upaya-upaya pencegahan ancaman alam yaitu :

1. Membuat Pos Peringatan Bencana

Salah satu upaya yang kemudian dapat diupayakan adalah dengan

mendirikan pos peringatan bencana, pos inilah yang nantinya

menentukan warga masyarakat bisa kembali menempati tempat

tinggalnya atau tidak.
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2. Membiasakan Hidup Tertib dan Disiplin

Perlu pola hidup tertib, yaitu dengan menegakkan peraturan-peraturan

yang berhubungan dengan pelestariaan lingkungan hidup. Asal

masyarakat menaatinya, berarti setidaknya kita telah berpartisipasi dalam

melestarikan lingkungan dan masyarakat juga harus disiplin.

3. Memberikan Pendidikan tentang Lingkungan Hidup

Faktor ini telah dipertegas dalam Konferensi Dunia tentang Langkah

Pengurangan Bencana alam, yang diselenggarakan lebih dari dasawarsa

silam, 23-27 Mei 1994 di Yokohama, Jepang. Forum ini, pada masa itu

merupakan forum terbesar tentang bencana alam yang pernah

diselenggarakan sepanjang sejarah. Tercatat lebih dari 5.000 peserta

hadir yang berasal dari 148 negara.

2.6 Kerangka Berpikir

Gambar 2.1: Kerangka Berpikir
Sumber: PerBup Aceh Barat Nomor 41 Tahun 2018, Bab IV

Pasal 4, 5, 6, 7, 8, dan 9

Peran Camat
dalam Penanggulangan

Banjir

Kebijakan
Pemerintah

Kerjasama pemerintah
dengan masyarakat
dalam menanggulangi
resiko bencana
(banjir)

a. aProsedur tetap
b. Koordinasi
c. Target Kerja
d. Perencanaan
e. Sosilisasi

Efektivitas peran
Camat dalam

penanggulangan
bencana (Banjir)
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab penelitian ini adalah

metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif

adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang

alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai

instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi

(gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih

menekankan makna dari generalisasi (Sugiyono, 2012).

Metode deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk

mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun

fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas,

karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaan antara fenomena

yang satu dengan fenomena lainnya (Muhadi, 2011).

Melalui metode penelitian deskriptif, metode ini berusaha

mendeskripsikan atau melukiskan secara terperinci atau mendalam tentang peran

Camat dalam penanggulangan banjir di Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat.

Dengan pemilihan rancangan deskriptif kualitatif, maka penulis akan melakukan

pendekatan terhadap obyek penelitian dengan menggali informasi sesuai dengan

persepsi penulis dan informan dan dapat berkembang sesuai dengan interaksi yang

terjadi dalam proses wawancara. Penulis senantiasa menginterpretasikan makna
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yang tersurat dan tersirat dari penjelasan yang diberikan informan, hasil observasi

lapangan serta catatan pribadi.

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang dipilih oleh peneliti untuk

melakukan sebuah penelitian. Dalam penelitian ini penulis memilih tempat di

kantor Kecamatan Bubon, yang beralamat di gampong Layung Kecamatan Bubon

Kabupaten Aceh Barat, pemilihan tempat penelitian ini atas dasar petimbangan

penulis, karena untuk mempermudah proses pengumpulan data serta ada

permasalahan dalam penelitian yang penulis teliti, sehingga tempat dijadikan

lokasi penelitian

3.3. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersumber dari dua jenis

data, yaitu:

1. Data primer yaitu jenis data penelitian yang diperoleh secara langsung

dilapangan dengan cara mengumpulkan data-data tersebut dari informan

melalui serangkaian wawancara.

2. Data sekunder yaitu jenis data penelitian yang diperoleh dari teknik

dokumentasi dengan memanfaatkan sumber-sumber yang berkaitan dan

dapat mendukung obyek yang akan di teliti.

3.3.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik yang dipergunakan untuk mengumpulkan data

meliputi :
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1. Wawancara (Interview)

Wawancara bertahap dalam pelaksanaan penelitian ini merupakan suatu

teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara bertanya langsung

kepada informan. Pendapat Bungin (2013) yang menyatakan bahwa karakter utama

dari wawancara ini adalah dilakukan secara bertahap dan pewawancara tidak harus

terlibat dalam kehidupan sosial informan. Kehadiran wawancara sebagai peneliti

yang sedang mempelajari objek penelitian yang dapat dilakukan secara tersembunyi

dan terbuka. Penggunaan pedoman wawancara dalam penelitian adalah teknik

pengumpulan data dari informan sebagai sumber data primer dengan cara

mengajukan daftar materi wawancara.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pencatatan berbagai arsip dan dokumentasi yang ada

hubungannya dengan penelitian. Dokumentasi bertujuan untuk mempelajari dan

menelusuri data yang bersumber pada informasi yang telah diobservasi

sebelumnya. Hal ini dikemukakan Moleong (2012) yang mengatakan bahwa

“dokumentasi tepat digunakan sebagai pengumpul data apabila informasi yang

dikumpulkan bersumber dari dokumen; buku, jurnal, surat kabar, majalah, laporan

kegiatan, notulen rapat, daftar nilai, kartu hasil studi, transkrip, prasasti dan yang

sejenisnya”.

3.4. Teknik Penentuan Informan

Informan penelitian ini ditentukan dengan cara purposive sampling, karena

penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk merumuskan karakteristik populasi atau

untuk menarik inversi yang berlaku bagi suatu populasi. Hal ini seperti

dikemukakan Arikunto (2010) bahwa subjek penelitian adalah subjek yang dituju
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untuk diteliti oleh peneliti. Adapun informan penelitian ini dapat dilihat pada tabel

berikut ini:

Tabel 3.1. Informan Penelitian

No. Informan Umur Keterangan
1. Dra. Maimanah, MA 53 Tahun Camat Kecamatan Bubon
2. Martini, S.Pd.I 39 Tahun Staf Kecamatan Bubon
3. Hendra Saputra 38 Tahun Sekretaris Pelaksana BPBD
4. Nyak Maneh 53 Tahun Masyarakat Kecamatan Bubon
5. Suwaidah 45 Tahun Masyarakat Kecamatan Bubon
6. Rusli 60 Tahun Masyarakat Kecamatan Bubon
7. Wahyudin 41 Tahun Masyarakat Kecamatan Bubon
8. Kartini 45 Tahun Masyarakat Kecamatan Bubon
9. Syarifuddin 51 Tahun Masyarakat Kecamatan Bubon
10. Nailitna 44 Tahun Masyarakat Kecamatan Bubon

3.5. Instrumen Penelitian

Menurut Suyanto & Sutinah (2013) mengemukakan bahwa Instrumen

penelitian adalah perangkat untuk menggali data primer dari responden sebagai

sumber data terpenting dalam sebuah penelitian survei. Instrument penelitian ilmu

sosial umumnya berbentuk kuesioner dan pedoman pertanyaan (interview guide).

Semua jenis instrumen penelitian ini berisi rangkaian pertanyaan mengenai suatu

hal atau suatu permasalahan yang menjadi tema pokok penelitian.

Adapun penelitian ini  menggunakan instrumen penelitian dengan cara

peneliti terlebih dahulu mencari permasalahan awal, selanjutnya peneliti

mengembangkan penelitian dengan menerapkan instrumen sederhana yaitu

dengan melakukan perbandingan data hasil wawancara.

3.6. Teknik Analisa Data

Analisis data kualitatif dapat didefinisikan dengan penelitian dengan

analisis data yang lebih mengandalkan aspek semantik dan kata-kata yang berasal



40

dari sumber informasi utama (key informan). Analisis data kualitatif biasanya

digunakan untuk penelitian pada domain keilmuan yang belum atau tidak ada.

Arikunto (2010) menyatakan bahwa kegiatan analisis terdiri atas empat alur

kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu pengumpulan data, reduksi data,

penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi dengan siklus proses analisis

data sebagai berikut:

Gambar 3.1:  Komponen Analisis Data Model Interaktif

Sumber: Arikunto (2010)

1. Pengumpulan data (data collection), merupakan kegiatan mengumpulkan data

dilapangan melalui dokumentasi baik rekaman maupun catatan. Data-data

tersebut diperoleh dari sumber-sumber yang telah dipilih. Data yang

dikumpulkan tersebut adalah data yang berkaitan dengan fokus penelitian

yaitu tentang peran Camat dalam penanggulangan banjir di Kecamatan Bubon

Kabupaten Aceh Barat.

2. Reduksi data (data reduction), yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian

pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang

muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan melakukan reduksi

data berlangsung secara terus menerus, terutama selama proyek yang

berorientasi kualititatif  berlangsung atau selama pengumpulan data. Selama

pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi (membuat ringkasan,

Data collection Data display

Data reduction Verifiying



41

mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi dan

menulis memo).

3. Penyajian data (data display) yaitu mengumpulkan informasi tersusun yang

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan

tindakan. Melalui data yang disajikan, kita melihat akan dapat memahami apa

yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan-lebih jauh menganalisis

atau mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari

penyajian-penyajian data tersebut.

4. Menarik kesimpulan (Verifiying) yaitu menarik kesimpulan dan verifikasi.

Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, seorang penganalisis kualitatif

mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan,

konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Mula-

mula kesimpulan belum jelas, tetapi kemudian kian meningkat menjadi lebih

terperinci.

3.7. Pengujian Kredibilitas Data

Untuk mengetahui apakah proses dan hasil penelitian dapat diterima atau

dipercaya, dalam penelitian kualitatif sangat penting adanya uji kredibilitas data

seperti; kriteria dalam menilai adalah lama penelitian, observasi yang detail,

triangulasi, per debriefing, analisis kasus negatif, membandingkan dengan hasil

penelitian lain, dan member check. Menurut Lincoln dan Guba dalam Bungin

(2013) menyatakan bahwa paling sedikit ada empat standar atau kriteria utama

guna menjamin keabsahan hasil penelitian kualitatif, yaitu standar kredibilitas.

Standar kredibilitas ini indentik dengan validitas internal dalam penelitian

kualitatif. Agar hasil penelitian kualitatif memiliki tingkat kepercayaan yang
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tinggi sesuai dengan fakta lapangan (informasi yang digali dari subjek atau

partisipasi yang diteliti), misalnya dengan cara melakukan triangulasi, baik

triangulasi metode (menggunakan lintas metode pengumpulan data), triangulasi

sumber data (memilih berbagai sumber data yang sesuai), dan triangulasi

pengumpul data (beberapa peneliti yang mengumpulkan data secara terpisah).

3.6. Jadwal Penelitian

Tabel 3.2. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No Kegiatan
Bulan Ke-

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Observasi Lokasi Penelitian

2. Penyusunan Proposal

3. Seminar Proposal

4. Pelaksanaan Penelitian

5. Pengelolaan Data

6. Pengelolaan data dan analisis data

7. Seminar Hasil

8. Sidang Komprehensif

9. Sidang
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BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kecamatan Bubon

Kecamatan Bubon merupakan salah satu Kecamatan Aceh Barat yang terdiri

dari 3 (tiga) imum mukim dan 17 (tujuh belas) gampong. Kecamatan ini

berbatasan dengan:

a. Sebelah Utara :  Kecamatan Woyla

b. Sebelah Selatan : Kecamatan Samatiga

c. Sebelah Barat : Kecamatan Arongan Lambalek

d. Sebelah Timur : Kecamatan Kaway XVI

Daftar desa/gampong yang ada di Kecamatan Bubon sebagai berikut:

Tabel 4.1: Jumlah Gampong Dalam Kecamatan Bubon

No. Nama Gampong
1. Rambong
2. Beurawang
3. Kuta Padang
4. Layung
5. Alue Bakong
6. Alue Lhok
7. Gunong Panah
8. Seumuleng
9. Kuala Pling
10. Ulee Blang
11. Seuneubok Trap
12. Liceh
13. Cot Keumuneng
14. Suak Pangkat
15. Peulanteu SP
16. Cota Lada
17. Blang Sibeutong

Sumber: Dokumentasi Kecamatan Bubon Tahun 2021
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4.1.1  Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Kecamatan Bubon pada tahun 2019-2020 dapat dilihat

pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2: Jumlah Penduduk Kecamatan Bubon

No. Tahun Jumlah Penduduk

1. 2019 7.635

2. 2020 7.786

Sumber: Dokumentasi Kecamatan Bubon Tahun 2021

Berdasarkan dari tabel tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa pada

tahun 2019 jumlah penduduk di Kecamatan Bubon adalah 7.635, sedangkan pada

tahun 2020 meningkat menjadi 7.786.

4.1.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah faktor terpenting dalam mencapai semua sasaran.

Struktur organisasi menunjukkan susunan pola hubungan antara fungsi-fungsi,

posisi maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukkan wewenang, dan

tanggung jawab yang berbeda didalam suatu oganisasi dan koordinasi dalam

pengambilan keputusan dari suatu pekerjaan.

Dalam struktur organisasi ini yang terpenting adalah tercapainya tujuan

yang telah ditentukan disamping paket kerja berdasarkan desentralisasi

kewenangan dan tanggung jawab masing-masing fungsional. Secara tipikal

bentuk organisasi memiliki jenjang hirarki, yang mengatur alur dan kewenangan

dari atas ke bawah, sedangkan setiap divisi mengatur alur kewenangan dan

tanggung jawab operasional secara horizontal dengan mempergunakan fasilitas-
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fasilitas kelompok kerja. Adanya pembagian tugas yang jelas tentu akan

mempermudah tercapainya tujuan.

Jadi dengan adanya pembagian tugas dalam suatu kantor maka para pegawai

yang diserahi tugas tersebut dapat mempertanggungjawabkan tugasnya pada

atasan, sesuai jenjang hirarki. Uraian tugas dan fungsi masing-masing satuan

organisasi Kecamatan Bubon adalah sebagai berikut:

1. Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan pelimpahan sebagian

kewenangan pemerintah kepada kecamatan, mengkoordinasikan

kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengkoordinasikan upaya

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, mengkoordinasikan

penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan,

mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan

umum, mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat

kecamatan, membina penyelenggaraan pemerintahan gampong,

melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang pemerintah

gampong.

2. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum,

kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan mengkoordinasikan

pelaksanaan tugas satuan organisasi.

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian.
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4. Subbagian Keuangan, Perencanaan, dan evaluasi mempunyai  tugas

menyelenggarakan urusan keuangan, perencanaan dan  evaluasi

5. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan

pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan pengkoordinasian

dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan

6. Seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas menyelenggarakan

kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan

pengkoordinasian dan pembinaan penyelenggaraan ketentraman dan

ketertiban.

7. Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas

menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan

melaksanakan pengkoordinasian, pembinaan, dan pengembangan

perekonomian dan Pembangunan

8. Seksi Kesejahteraan Masyarakat

Menyelenggarakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan dan

melaksanakan pengkoordinasian, pembinaan, dan pengembangan

kesejahteraan masyarakat

9. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan

administrasi kependudukan dan catatan sipil, surat-surat keterangan

serta rekomendasi dan legalisasi perijinan dalam rangka pelayanan

umum.
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4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Peran Camat Dalam Penanggulangan Banjir di Kecamatan Bubon
Kabupaten Aceh Barat

a. Prosedur Tetap

Bencana banjir merupakan suatu bencana yang dapat mengakibatkan

kerusakan lingkungan di wilayah pemukiman yang berdampak pada kelangsungan

hidup warga. Maka dari itu diperlukannya penanggulangan bencana banjir

sehingga hal-hal seperti itu dapat diminimalisir. Dalam hal ini, penanggulangan

bencana banjir sangat diperlukan untuk dapat mencegah hal-hal yang dapat

merusak dan mengganggu kenyamanan yang berdampak buruk pada warga yang

terkena banjir. Penanggulangan bencana banjir dalam penelitian ini adalah peran

yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan. Wewenang untuk melaksanakan

tugas mengenai penanggulangan bencana banjir yaitu ditujukan kepada Camat

Bubon Kabupaten Aceh Barat, dalam hal ini yang menjadi indikatornya adalah

prosedur tetap, koordinasi, target kerja, perencanaan dan sosialisasi.

Adapun mekanisme Camat dalam penanggulangan banjir di Kecamatan

Bubon, menurut penuturan dari Ibu Maimanah selaku Camat di Kecamatan Bubon

adalah:

“Bencana banjir yang terjadi bukan hanya tanggung jawab BPBD saja,
tetapi tanggung jawab pemerintah dalam hal ini karena tercatat bahwa
di Kecamatan kami merupakan langganan banjir maka kamipun
mendata desa-desa mana saja yang sering terkena banjir. Mengenai
mekanismenya kalau terjadi banjir besar, langkah yang ditempuh
adalah menyiapkan tempat atau posko tanggap darurat, mendirikan
dapur umum, memberikan kebutuhan dasar bagi masyarakat atau
korban yang terdampak banjir” (Wawancara tanggal 15 Juni 2021).

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Martini, yang merupakan Staf dari

Kecamatan Bubon yang mengatakan bahwa:
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“Ketika banjir melanda di salah satu gampong di Kecamatan Bubon,
biasanya dari pihak kecamatan akan menyiapkan lokasi atau tempat
untuk pengungsian sementara dan membuat posko tanggap darurat,
dimana dilokasi tersebut bisa didirikan tempat untuk hunian sementara
dan dapur umum untuk warga yang berdampak banjir” (Wawancara
tanggal 15 Juni 2021).

Sedangkan mekanisme Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

dalam penanggulangan banjir di daerah, menurut pendapat dari Bapak Hendra

Saputra, selaku sekretaris pelaksana BPBD adalah:

“Mekanismenya yang pertama sekali, begitu ada banjir atau
kedaruratan dalam hal disini banjir, jadi mekanisme yang ada disini
kita istilahnya tanggap darurat, kalaupun itu dasarnya laporan dari
masyarakat atau kepala daerah setempat yang terkait dengan atau
kepala desa, tapi kita langsung menuju ke lokasi banjir dalam hal
evakuasi, apakah ada disitu nanti penduduk ataupun masyarakat yang
terkena dampak banjir yang sangat parah, kalaupun itu ada kita yang
turun langsung yang pertama kali ialah penyelamatan bagi warga, dan
setelah itu baru mengevakuasi barang-barang ataupun harta benda
milik masyarakat yang masih bisa diselamatkan. Kemudian
mekanisme yang lebih riilnya mungkin kita sistemnya tanggap
darurat, dan langsung ke lokasi untuk bekerja” (Wawancara tanggal
17 Juni 2021).

Adapun prosedur tetap Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

dalam penanggulangan banjir menurut Bapak Hendra Saputra adalah:

“Kalau terkait dengan prosedur artinya kita harus mengikuti aturan
yang ada.disini adalah sebuah badan yang atau kedinasan yang terkait
dengan penanggulangan, kalau prosedur tetapnya kita memang visi
dan misi itu menyelamatkan atau roda terdepan dalam urusan
kemanusiaan. Visi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah
adalah tanggap dan tangguh menghadapi bencana, sedangkan misinya
adalah membangun kelembagaan penanggulangan bencana yang
handal dan menyelenggarakan pelayanan penanggulangan bencana
yang terkoordinir dan profesional” (Wawancara tanggal 17 Juni
2021).

Berdasarkan dari hasil kutipan wawancara tersebut di atas, maka dapat

diketahui bahwa mekanisme Camat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

(BPBD) dalam penanggulangan banjir di Kecamatan Bubon adalah melakukan
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tanggap darurat, yaitu berdasarkan dari laporan masyarakat (kepala Desa), lalu

mengevakuasi masyarakat ke lokasi yang bebas banjir, menyiapkan tempat atau

posko tanggap darurat, mendirikan dapur umum, memberikan kebutuhan dasar

bagi masyarakat atau korban yang terdampak banjir.

b. Koordinasi

Penanggulangan bencana juga harus didasarkan pada prinsip-prinsip praktis

sebagai berikut: cepat dan tepat, prioritas, koordinasi dan keterpaduan, berdaya

guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan, pemberdayaan,

non diskriminasi dan non proselitasi. Tentang kewenangan Camat dalam

mengkoordinasikan dengan unit organisasi Pemerintah Kabupaten, berdasarkan

pernyataan dari Ibu Maimanah adalah:

“Sebagai kepala pemerintahan kecamatan, saya tentunya harus tahu
lebih dahulu mengenai kebijakan serta prinsip organisasi yang saya
pimpin, seperti bagaimana pelayanan kepada masyarakat dengan
melihat dan mengetahui kebutuhan masyarakat. Pada prinsipnya
tujuan utama kita melakukan pelayanan kepada masyarakat, untuk
sementara pelayanan yang kita lakukan ketika terjadi bencana terlebih
dahulu kita menurunkan personil untuk melihat kondisi seperti apa
yang terjadi di lapangan, setelah adanya informasi baru bisa saya
mengkoordinasikan dengan beberapa Dinas atau Badan pemerintahan
kabupaten, seperti BPBD, Dinas PU, dan Dinas Sosial” (Wawancara
tanggal 15 Juni 2021).

Hasil wawancara tersebut diperkuat oleh pernyataan dari Ibu Martini yaitu:

“Kewenangan Camat di sini dalam koordinasi adalah memberikan
intruksi kepada staf kecamatan untuk meninjau langsung ke lokasi
banjir, steelah itu baru mengkoordinasikan dengan beberapa intansi
pemerintahan, misalkan saja langsung ke Dinas Sosial dan juga BPBD
Kabupaten Aceh Barat” (Wawancara tanggal 15 Juni 2021).

Adapun kewenangan BPBD dalam mengkoordinasikan dengan unit

organisasi Pemerintah Kabupaten dan lokasi banjir, menurut pendapat Bapak

Hendra Saputra adalah:
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“Kalau koordinasi itu tetap,artinya yang terutama sekali kita ke
keuchik dulu, baru tingkatan dari camat sejauh itu bagaimana
pendataan berapa orang ada korban jiwa, ataupun ada yang hayut,
ataupun bagaimana kepala keluarga dalam terkena dampak
banjir,yang kedua langsung naik ke tingkatan yang berikutnya
kalaupun itu nanti ada langsung orang dari pihak dinas sosial turun, itu
koordinasi yang pihak lembaga terkait. Mungkin pihak daripada dinas
sosial langsung turun juga setelah evakuasi selesai atau banjirnya
surut, atau tidak ada lagi banjir. Apakah mereka nanti ada bantuan
atau segala macam mereka sudah sistem mereka pula yang
memberikan itu, mungkin ada lagi sharing-sharing yang lain ada
donasi ataupun kumpulan-kumpulan bantuan dari masyarakat yang
ingin disalurkan kepada pihak yang terkena dampak banjir”
(Wawancara tanggal 17 Juni 2021).

Berdasarkan dari kutipan wawancara tersebut di atas maka dapat diketahui

bahwa kewenangan Camat dalam mengkoordinasikan dengan unit organisasi

Pemerintah Kabupaten adalah camat mengkoordinasikan dengan beberapa Dinas

atau Badan pemerintahan kabupaten, seperti BPBD, Dinas PU, dan Dinas Sosial.

Adapun mengenai peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

dalam menanggulangi banjir di Kecamatan Bubon menurut pernyataan dari Bapak

Hendra Saputra adalah:

“Ya disini BPBD penanggulangan banjir yang terutama sekali adalah
kita berikan sebuah edukasi atau pemahaman kepada masyarakat
bagaimana edukasi itu akan berdampak bagi positifnya ataupun
kelangsungan daripada tatanan kehidupan artinya tidak membuang
sampah sembarangan, atau memberikan peringatan-peringatan dini
bahwasanya misalnya air akan tetaplah naik atau akan bisa
menenggelamkan rumah penduduk atau bagaimana, jadi perannya
disini ialah kita harus memberikan edukasi ini supaya masyarakat itu
naik ke balai penyelamatan atau ke bukit-bukit yang terdekat untuk
dialokasikan sebagai tempat daripada pengunsian. Jadi setelah adanya
banjir nanti kita disini ada yang namanya bidang lagi RR (Rehab
Rekor) Rehab rekor itu adalah terdiri daripada bantuan untuk dibuat
semacam tanggap darurat misalnya sebuah tempat itu daripada
dampak banjir putus jembatan, putus box, itu harus dibuat secepatnya
supaya akses masyarakat lebih cepat. Nanti kita ada juga setelah banjir
selesai akan memberikan lagi oleh BPBD untuk penanggulangan itu
supaya akses masyarakatnya cepat, dalam hal ini penanggulangan
yang lebih mutlaknya kita sudah beberapa juga seperti di Bubon sudah
ada balai penyelamatan yang kita bangun untuk mengevaluasi,
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mungkin karena dananya kita terbatas, tahap stebes-stebes dulu satu
kampung nanti ditujukan kemana arah daripada evakuasi kebanjiran
itu lebih cepat” (Wawancara tanggal 17 Juni 2021).

Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam

menanggulangi banjir adalah memberikan edukasi kepada masyarakat tentang

bagaimana penyelamatan diri dan keluarga dan mengungsi ke lokasi-lokasi yang

sudah disiapkan (camp darurat). Demikian juga halnya peran pemerintah

kecamatan dalam menanggulangi banjir di Kecamatan Bubon menurut Ibu

Maimanah adalah:

“Peran camat disini adalah memberikan arahan dan intruksi kepada
petugas kecamatan untuk membantu mengevaluasi warga yang
terkena banjir dan mengkoordinasikan dengan BPBD dan instansi lain
yang dilakukan secepatnya, jadi minimal hari itu terjadi bencana itu
hari itu juga bantuan dari pemerintah daerah sudah tiba di lokasi,
kemudian dieksekusi dan diselesaikan semua permasalahannya,
selanjutnya memberikan bantuan kepada masyarakat berupa sembako
atau perlengkapan-perlengkapan lainnya yang masyarakat butuhkan
ketika berada di lokasi pengungsian” (Wawancara tanggal 15 Juni
2021).

Dari penuturan Camat Kecamatan Bubon memberikan penjelasan

bagaimana perannya dalam menanggulangi resiko banjir yaitu langsung

menurunkan personil untuk membantu mengevakuasi warga yang terkena banjir

dan mengkoordinasikan dengan BPBD dan instansi lain yang dilakukan

secepatnya.

Hasil wawancara tersebut di atas didukung oleh pernyataan ibu Martini

yang mengatakan bahwa:

“Biasanya setelah mengevakuasi masyarakat, pihak kecamatan
memberikan bantuan sembako, obat-obatan dan perlengkapan
masyarakat yang sedang mengungsi. Kemudian untuk kondisi di
lokasi kebanjiran kita ikut membantu dalam penanganan pembersihan
yang bisa diselesaikan secara langsung yang menggunakan tenaga
manusia kita selesaikan dengan menggunakan alat sederhana saja
seperti cangkul, skup, dan jaring-jaring sampah, kita juga dibantu oleh



52

personil BPBD, Damkar serta beberapa instansi lainnya, akan tetapi
dengan kerusakan yang sudah parah dan tidak bisa ditangani dengan
peralatan warga seadanya  maka harus menurunkan alat berat dari
dinas PU” (Wawancara tanggal 15 Juni 2021).

Dalam melakukan eksekusi di wilayah yang terkena banjir ada bermacam-

macam kriteria kerusakan yang ditimbulkan oleh banjir. Untuk kerusakan ringan,

penanganannya juga bisa diselesaikan hanya dengan menggunakan tenaga

manusia untuk mengevaluasi wilayah yang terkena bencana, ada juga yang harus

menggunakan alat berat, karena tidak memungkinkan untuk memakai alat

seadanya sehingga membutuhkan tenaga ahli demi membantu proses penanganan

korban.

Hasil wawancara tersebut di atas dipertegas oleh Ibu Kartini yang

merupakan salah seorang masyarakat di Kecamatan Bubon yang mengatakan

bahwa:

“Setelah banjirnya mulai surut baru datang tim dari kecamatan atau
dari pemerintahan untuk melihak kondisi kita di lokasi pengungsian,
selanjutnya mereka mendata masyarakat yang terkena banjir.
Pendataan tersebut dilakukan oleh kapolsek dan koramil dengan
memfotokan rumah-rumah masyarakat yang terkena banjir, kemudian
memberikan bantuan sembako, seperti mie dan beras” (Wawancara
tanggal 23 Juni 2021).

Hal ini juga disampaikan oleh Rusli yang memberikan gambaran tentang

apa saja yang dilakukan pihak kecamatan dalam penanggulangan bencana banjir

adalah sebagai berikut:

“Diwaktu terjadinya kebanjiran di daerah kami, yang dilakukan oleh
Keuchik adalah kami diintruksikan untuk mengungsi di SMA Negeri
1 Bubon sampai kondisi sudah terkendali atau sampai banjir sudah
surut. Di lokasi tersebut kami dapat bantuan sembako, popok untuk
bayi, dan perlengkapan lainnya juga” (Wawancara tanggal 23 Juni
2021).
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Hasil wawancara tersebut di atas, berbeda dengan pendapat dari Ibu Nailitna

yang merupakan salah seorang masyarakat di Kecamatan Bubon tentang apa saja

yang dilakukan pihak kecamatan dalam penanggulangan bencana banjir adalah:

“Dalam penanggulangan banjir pihak kecamatan hanya memberikan
bantuan sembako, itupun saat kejadian banjir tahun 2019, untuk
kejadian banjir baru-baru ini ada diserahkan ke gampong, namun tidak
sampai ke masyarakat yang terdampak banjir”. (Wawancara tanggal
21 Juni 2021).

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Syarifuddin yang mengatakan

bahwa:

“Pihak kecamatan hanya memberikan bantuan sembako, sedangkan

untuk mengevakuasi, kami sesama masyarakat saling bantu membantu

dalam mengevakuasi masyarakat lainnya” (Wawancara tanggal 22

Juni 2021).

Dari penuturan di atas mengemukakan bahwa peran pemerintah kecamatan

dalam penanggulangan banjir di Kecamatan Bubon tidak dapat dirasakan

sepenuhnya oleh masyarakat kecamatan Bubon, karena masih ada masyarakat

yang saling bergotong royong dalam mengevakuasi masyarakat lainnya ke lokasi

pengungsian tanpa bantuan dari pemerintah kecamatan, namun pemerintah

kecamatan hanya memberikan bantuan berupa sembako, perlengkapan bayi dan

lainnya kepada masyarakat yang terkena banjir. Akan tetapi bagi sebagian

masyarakat yang terkena banjir, bantuan tersebut tidak sampai ke mereka.

Adapun siapa-siapa saja yang terlibat dalam penanggulangan banjir di

Kecamatan Bubon menurut Ibu Maimanah adalah:

“Seperti yang sudah saya sampaikan di atas, bahwa yang terlibat
dalam penanggulangan banjir di Kecamatan Bubon adalah BPBD,
Dinas Sosial, seluruh instansi yang ada di kecamatan, staf-staf
kecamatan, dan termasuk tugas pihak kapolsek, koramil, keuchik-
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keuchik gampong, semua itu ikut terlibat dalam hal penanggulangan
banjir”. (Wawancara tanggal 15 Juni 2021).

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat diketahui

bahwa yang terlibat dalam penanggulangan banjir di Kecamatan Bubon adalah

BPBD, Dinas Sosial, seluruh instansi yang ada di kecamatan, staf-staf kecamatan,

dan termasuk tugas pihak kapolsek, koramil, keuchik-keuchik gampong.

Langkah pemerintah kecamatan dalam menanggulangi bencana yaitu salah

satunya adalah bekerjasama secara langsung dan terjun langsung bersama

masyarakat dalam mencari solusi bencana banjir yang terjadi. Adapun hubungan

kerjasama antara pihak kecamatan dengan masyarakat sekitar dalam

penanggulangan banjir, menurut pendapat dari Ibu Nyak Maneh, yaitu salah

seorang masyarakat dari gampong Beurawang Kecamatan Bubon Kabupaten

Aceh Barat, yang mengatakan bahwa:

“Selaku masyarakat kami hanya bisa saling membantu dengan sesama
masyarakat lainnya, dengan pihak kecamatan, kami saling
memberikan informasi terkait bencana banjir disaat pihak kecamatan
mendata” (Wawancara tanggal 20 Juni 2021).

Demikian juga yang disampaikan oleh Bapak Syarifuddin, yang merupakan

masyarakat dari Kecamatan Bubon mengatakan bahwa:

“Saling membantu masyarakat, misalnya dalam hal pembuatan posko
tempat pengungsian dan pembuatan dapur umum untuk masyarakat
yang mengungsi” (Wawancara tanggal 22 Juni 2021).

Selain ikut membantu dalam memberikan informasi tentang data penduduk

yang terkena banjir dan ikut berpartisipasi dalam membuat posko pengungsian

dan dapur umum, sebagian masyarakat juga saling membantu dalam memberikan

sembako kepada masyarakat yang sedang berdampak banjir tersebut, hal ini dapat
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diketahui dari hasil kutipan wawancara dengan Ibu Suwaidah yang merupakan

salah seorang masyarakat Kecamatan Bubon, yang mengatakan:

“Kami dari masyarakat yang tidak terkena banjir, hanya bisa memberi
bantuan sembako kepada masyarakat yang terkena banjir, dan jika ada
pihak kecamatan yang mendata nantinya saling memberikan informasi
terkait korban banjir” (Wawancara tanggal 20 Juni 2021).

Pendapat-pendapat tersebut di atas diperkuat oleh pernyataan yang

disampaikan Ibu Martini yang mengatakan bahwa:

“Saling memberikan informasi, saling membantu, berpartisipasi,
membantu masyarakat yang terkena banjir, kemudian masyarakat-
masyarakat yang terkena banjir mereka ditempatkan disebuah tempat
seperti di SMAN 1 Bubon di tempat pengungsian, dan jika daerah
Kuta Padang Layung yang terkena, mereka di evakuasi di Dayah
Darul Islam. Partisipasi masyarakat di sini dapat berupa tenaga, ide
dan juga materi, yaitu sebagian mayarakat yang ikut memberikan
bantuan sembako kepada masyarakat yang terkena banjir”
(Wawancara tanggal 15 Juni 2021).

Sedangkan hubungan kerjasama antara BPBD dengan pemerintah

kecamatan Bubon, menurut Bapak Hendra Saputra adalah:

“Ya kerjasamanya disini dalam hal koordinasi artinya kita disini
sebuah badan yang menanggulangi bencana kita disini koordinasi
kerjasamanya adalah bagaimana pihak kecamatan itu supaya lebih
cepat dalam merespon adanya misalnya bencana banjir supaya bisa
melaporkan ke kita secara prosedur baik itu disurati atau via telfon,
misalnya kalaupun ditelfon suratnya menyusul kita juga langsung ke
lokasi, misalnya di Bubon naik terus airnya pihak daripada camat
telfon kepala BPBD nampaknya airnya semakin tinggi jadi
masyarakat ini harus kita evakuasi tolong dibawakan perahu mesin,
perahu karet segala macam akan disiapin. Setelah koordinasi itu
setelah satu hari berikutnya kita minta semacam surat permohonan
atau laporan supaya kita membuat laporan disini juga” (Wawancara
tanggal 17 Juni 2021).

Berdasarkan dari kutipan wawancara tersebut di atas, maka dapat diketahui

bahwa hubungan kerjasama antara pihak kecamatan dengan masyarakat sekitar

dalam penanggulangan banjir di Kecamatan Bubon adalah hubungan dalam

bentuk saling memberikan informasi tentang korban banjir, ikut membantu
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masyarakat yang terkena banjir dengan cara ikut membantu di dapur umum dan

pembuatan lokasi kamp pengungsian serta ikut berpartisipasi dalam memberikan

bantuan sembako kepada masyarakat yang terkena banjir.

c. Target Kerja

Target kerja merupakan kualitas kerja suatu lembaga atau institusi yang

dilaksanakan dengan prinsip sebaik-baiknya, dimana hasil kerjanya diterima,

berguna untuk masyarakat. Adapun target kerja yang dicapai dari Kecamatan

Bubon dalam penanggulangan banjir, menurut pendapat dari Ibu Maimanah

adalah sebagai berikut:

“Kalau berbicara tentang target dalam penanggulangan banjir,
memang belum tercapai seperti apa yang diharapkan, karena masih
ada beberapa desa yang masih mengalami banjir ketika intensitas
hujan meningkat. Kalau sudah mencapai target, yang pastinya tidak
ada lagi masyarakat yang mengalami kebanjiran ketika intensitas
hujan tinggi, jadi ini belum mencapai target. Untuk upaya yang akan
kami lakukan adalah melihat atau mengkroscek kembali apa yang
menyebabkan terjadinya banjir di lokasi tersebut, karena hal inilah
nantinya akan dijadikan sebagai perencanaan pembangunan untuk
program yang akan datang” (Wawancara tanggal 15 Juni 2021).

Demikian juga yang disampaikan oleh Ibu Martini tentang target dalam

penanggulangan banjir di Kecamatan Bubon adalah:

“Untuk target penanggulangan banjir di Kecamatan Bubon ini,
memang belum dapat dikatakan tercapai dengan baik, karena masih
ada beberapa desa yang masih mengalami kebajiran. Sudah ada
beberapa desa yang diperbaiki drainasenya dan direnovasi
pembangunan parit-parit atau selokan-selokan, namun tetap saja setiap
tahunnya masih mengalami kebanjiran. Akan tetapi dari pihak
kecamatan akan terus berupaya untuk mempelajari lebih lanjut untuk
memperbaiki atau merenovasi tempat-tempat yang menjadi sumber
atau penyebab banjir tersebut” (Wawancara tanggal 15 Juni 2021).

Sedangkan menurut pendapat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah

(BPBD), yaitu bapak Hendra Saputra mengatakan bahwa:
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“Yang namanya upaya kerja itu semua orang mau pencapaian yang
maksimal. Alhamdulillah untuk hari ini BPBD sedemikian rupa sudah
diplod anggaran dengan yang ada alhamdulilah kita sudah tercapai
target dalam memberikan bagaimana upaya-upaya tersebut kita
lakukan kepada masyarakat, artinya ada misalnya diposkan dana
untuk buat balai penyelamatan sudah kita bangun, namun nantinya
mungkin lebih lagi koordinasinya ke lembaga tertinggi di atas kita
yang untuk bisa kita minta bantuan kepada mereka atau apa yang bisa
didonasikan ke kita” (Wawancara tanggal 17 Juni 2021).

Berdasarkan dari kutipan wawancara tersebut di atas, maka dapat diketahui

bahwa target pemerintah kecamatan Bubon dalam menanggulangi banjir di

Kecamatan Bubon belum tercapai dengan maksimal, hal ini dapat dilihat dari

beberapa gampong yang masih mengalami kebanjiran ketika intensitas hujan

tinggi.

d. Perencanaan

Perencanaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya-upaya apa

saja yang dilakukan oleh Kecamatan dalam penanggulangan banjir di Kecamatan

Bubon Kabupaten Aceh Barat. Adapun upaya tersebut dapat diketahui dari hasil

wawancara dengan Ibu Maimanah yang mengatakan bahwa:

“Upaya penanganan bencana banjir yang dilakukan adalah
membuatkan perencanaan dulu dan kesiapsiagaan untuk penanganan
sementara bila terjadi bencana. Perencanaannya dapat berupa
perbaikan drainase, pembersihan tempat pembuangan sampah,
penjagaan lingkungan, bergotong royong dalam melakukan
pembersihan selokan-selokan yang ada di setiap gampong yang
diprakarsai oleh Keuchik setempat. Selanjutnya melakukan
normalisasi sungai Bubon dengan cara membersihkan dan
melancarkan pengairan sehingga tidak terjadi tersumbat. Memberikan
edukasi kepada masyarakat yang lokasinya sering terkena banjir agar
lebih siaga ketika hujan turun”. (Wawancara tanggal 15 Juni 2021).

Selain perencanaan perbaikan pembangunan tersebut, upaya lainnya adalah

membangun kerjasama antara pemerintah kecamatan, gampong dan masyarakat,
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agar penanggulangannya lebih efektif, hal ini dapat diketahui dari hasil kutipan

wawancara peneliti dengan Ibu Martini, yang mengatakan bahwa:

“Masyarakat dan pemerintah kecamatan dan gampong harus
bekerjasama dalam upaya penanggulangannya banjir di gampong,
agar penanggulangan banjir ini dapat lebih efektif dan tepat sasaran.
Masyarakat juga harus menjaga lingkungannya, jangan buang sampah
sembarangan dan mau bergotong royong untuk membersihkan
selokan-selokan atau tempat-tempat yang menjadi penyebab
terjadinya banjir” (Wawancara tanggal 15 Juni 2021).

Berdasarkan dari kutipan wawancara tersebut di atas, maka dapat diketahui

bahwa perencanaan yang dilakukan pemerintah dalam upaya penangggulangan

banjir di kecamatan Bubon adalah perbaikan drainase, pembersihan tempat

pembuangan sampah, penjagaan lingkungan, bergotong royong dalam melakukan

pembersihan selokan-selokan yang ada di setiap gampong yang diprakarsai oleh

Keuchik serta membangun kerjasama antara pemerintah kecamatan, gampong dan

masyarakat.

Sedangkan upaya apa saja yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana

Daerah (BPBD) dalam penanggulangan banjir di Kabupaten Aceh Barat, menurut

Bapak Hendra Saputra adalah:

“Ini mungkin keterkaitannya dengan upaya tadi, di sini kita ada juga
satu bidang lagi yaitu memberikan pemahaman bahwasanya kita
tempelkan palang-palang ataupun rambu-rambu jalur evakuasi dan itu
dari pihak kita, seperti baru-baru saja kita lakukan ditahun 2020
kemaren ada itu kegiatan dari BNPB dari  pusat itu ada 10 desa terkait
dengan DESTANA (Desa Tanggung Bencana). Nanti ada beberapa
sampel kalau ada nampak palang DESTANA itu kegiatan kita, kita
akan berikan materi, dalam pemahaman itu berbagai edukasi kepada
masyarakat, kalau terjadinya bencana yaitu banjir, mungkin disitu ada
pematerinya untuk memberikan sebuah pemahaman supaya
masyarakat ini untuk terutama sekali tidak panik ataupun bagaimana
upaya-upaya daripada masyarakat untuk menyelamatkan diri, itu
upaya yang dilakukan”. (Wawancara tanggal 17 Juni 2021).
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Berdasarkan dari kutipan wawancara tersebut di atas, maka dapat diketahui

bahwa upaya dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam

penanggulangan banjir di Kabupaten Aceh Barat adalah memberikan edukasi

kepada masyarakat tentang kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan

menempelkan palang-palang ataupun rambu-rambu jalur evakuasi.

e. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan kegiatan dalam rangka memberi informasi yang tepat

kepada masyarakat luas, dalam hal ini tentang penanggulangan bencana banjir.

Adapun mekanisme dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

kabupaten Aceh Barat dalam melakukan sosialisasi tentang penanggulangan bajir

adalah:

“Ada, ini yang hampir sama dengan bagaimana target tadi.
Sosialisasinya ini kita juga pernah buat acara-acara besar seperti ada
di Meuligo Hotel, kalau tidak salah dibulan Maret atau April, itu dari
BPBA (Badan Penanggulangan Bencana Aceh) memberikan sebuah
kegiatan di acara tersebut terkait dengan Likuivaksi. Likuivaksi itu
adalah tanah bergerak. Mungkin apakah ada hubungannya dengan
banjir ?? ada, ada hubungannya dengan gempa bumi dan banjir lain
sebagainya. Apakah nanti setelah banjir terjadi likuivaksi juga itu
merupakan sebuah daripada sosialisasi dalam penanggulangan banjir
yang kita laksanakan. Terkait dengan mekanisme sosialisasi itulah
semacam tadi, edukasi kita panggil sampel, responden baik
perwakilan kepala desa serta tokoh masyarakat, sesuai dalam
masyarakat, untuk kita berikan pemahaman terkait daripada bencana
dan tidak mesti dengan banjir saja, seperti KORANTULA (Kebakaran
Hutan Dan Lahan), itu sudah kita berikan sosialisasi tentang hal
tersebut, namun apakah dari pihak pemerintah gampong atau
kecamatan ada ditindak lanjuti kemasyarakat itu, kami belum tahu.
Tapi dari BPBD sendiri, sudah memberikan sosialisasi tentang
penggulangan bencana tersebut” (Wawancara tanggal 17 Juni 2021).

Berdasarkan dari kutipan wawancara tersebut di atas, maka dapat diketahui

bahwa mekanisme dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

kabupaten Aceh Barat dalam melakukan sosialisasi tentang penanggulangan
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adalah melalui acara seminar tentang Likuivaksi dengan cara memanggil beberapa

orang perwakilan kepala desa dan tokoh masyarakat untuk diberikan pemahaman

terkait penanggulangan bencana.

Adapun sosialisasi yang dilakukan pemerintah kecamatan tentang

penanggulangan banjir di Kecamatan Bubon, menurut Ibu Maimanah adalah:

“Sosialisasi tentang penanggulangan banjir ini memang belum pernah
dilakukan oleh pihak kecamatan, karena memang tidak termasuk
kedalam fokus perencanaan pembangunan Kecamatan, dan lebih
tepatnya mengenai sosialisasi ini adalah program dari Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan kami dari pihak
pemeritah kecamatan siap memfasilitasi jika ada kegiatan sosialisasi
tersebut. Namun pemerintah kecamatan bekerjasama dengan Muspika,
Polsek, Koramil serta unsur-unsur gampong dan dibantu juga oleh
masyarakat bersama-sama melakukan penanggulangan bencana”.
(Wawancara tanggal 15 Juni 2021).

Mengenai belum pernah dilakukan sosialisasi tentang penanggulangan

banjir di Kecamatan Bubon, dibenarkan oleh Kartini, yang mengatakan bahwa:

“Pemerintah Kecamatan dan pemerintah gampong belum pernah
melakukan sosialisasi tentang penanggulangan bencana. Selama ini
yang masyarakat tau, ketika terjadinya banjir kita ikuti petunjuk atau
perintah dari keuchik kemana arah harus kita mengungsi”.
(Wawancara tanggal 23 Juni 2021).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Wahyudin yang mengatakan bahwa:

“Selama ini pemerintah gampong ataupun kecamatan tidak pernah
mengadakan sosialisasi tentang penaggulangan bencana, padahal itu
sangat perlu untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat
terhadap penanggulangan bencana” (Wawancara tanggal 23 Juni
2021).

Berdasarkan dari kutipan wawancara tersebut di atas, maka dapat diketahui

bahwa sosialisasi tentang penaggulangan bencana di kecamatan Bubon belum

pernah dilakukan karena sosialisasi tersebut bukan fokus dari perencanaan

pembangunan Kecamatan, namun hal ini adalah merupakan salah satu dari
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program pemerintah daerah yang dibawah lingkup Badan Penanggulangan

Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat.

4.2.2 Faktor-faktor yang Menjadi Pendukung dan Penghambat Camat
dalam Penanggulangan Banjir di Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh
Barat

Bencana banjir di Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat seolah tak

pernah berhenti, setiap kali hujan lebat yang melanda Kecamatan Bubon

berpotensi menimbulkan banjir. Banjir yang terjadi dibeberapa titik Kecamatan

Bubon salah satunya di sebabkan karena drainase tidak mampu mengalirkan air

hujan secara maksimal, banjir kiriman dari Woyla, pengaruh rob dari Kuta

Padang, seperti yang disampaikan oleh Ibu Maimanah, yang mengatakan bahwa:

“Penyebab banjir di Kecamatan Bubon biasanya imbas air kiriman
dari Krueng Woyla, serta pengaruh rob dari gampong Kuta Padang
dusun Alue Jeupang, itu bemasalah yaitu tersumbat dengan kotoran
atau sampah-sampah, dengan pohon-pohon enceng gondok serta di
situ daerahnya dataran rendah, jadi mudah terjadinya banjir”
(Wawancara tanggal 15 Juni 2021).

Senada dengan hasil wawancara tersebut di atas, menurut Ibu Martini,

penyebab banjir di Kecamatan Bubon adalah:

“Karena drainasenya masih kurang baik, dataran perkampungan yang
rendah, kebiasaan masyarakat yang buang sampah sembarangan dan
yang parah kalau air sungai krueng Woyla meluap. Gampong yang
terjadi banjir yg sangat parah, yaitu gampong Layung, yang imbasnya
ke badan jalan lintasan Layung – Kuala Bhee dan juga jalan lintasan
Layung - Gunong Meuh. Bubon memiliki 3 pemukiman, yaitu
pemukiman Suak Pangkat, pemukiman Gunong Panah dan
pemukiman Kuta Padang, di pemukiman Suak Pangkat banjir terjadi
di gampong Cot Lada dengan gampong Suak Pangkat, di pemukiman
Gunong Panah banjir terjadi di gampong Kuala Pling, Alue Bakong,
Gunong Panah, dan gampong Alue Lhok, di pemukiman Kuta Padang,
banjir terjadi di Gampong Beurawang, Rambong, Layung dan
Gampong Kuta Padang” (Wawancara tanggal 15 Juni 2021).
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Berdasarkan dari kutipan wawancara tersebut di atas, maka dapat diketahui

bahwa penyebab banjir di Kecamatan Bubon adalah berasal dari air Kreung

Woyla yang meluap, drainase yang belum berfungsi dengan baik, pengaruh rob

dari Kuta Padang dan dataran pemukiman yang rendah.

Dalam menjalankan sebuah permasalahan sosial pasti ditemui faktor

pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaannya, Tergantung

faktor pendukung dan penghambat tersebut besar atau kecil dan mudah tidaknya

untuk dihadapi. Akan tetapi apabila menjalankan program dengan baik dan juga

bisa menarik antusias masyarakat maka kendala yang dihadapi tidaklah besar atau

sulit. Kendala yang dihadapi BPBD dalam menjalankan penanggulangan bencana

banjir memang tidak terlalu berat, hanya saja BPBD kekurangan sarana prasarana

dan sumber daya manusia apabila bencana datang bersamaan di beberapa wilayah.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hendra Saputra  yang mengatakan:

“Kalau faktor penghambat atau kendala dalam penanggulangan ini
adalah tentang anggaran yang dikeluarkan dalam operasional,
anggarannya di kelola sendiri oleh pemerintah daerah di bidang
sekretariat keuangan daerah, disini campur tangan Camat atau
Keuchik sekedar mengetahui saja tapi tidak terlibat dalam
penanggulangan bencana. Selanjutnya yang menjadi faktor
pendukungnya adalah faktor sarana dan prasarana, dimana masih
terbatasnya sarana dan prasarana di BPBD Kabupaten Aceh Barat, apa
lagi jikalau banjir yang terjadi bukan hanya di satu tempat saja itu
membuat kami kualahan menanganinya. Hal tersebut membuat
keterlambatan bagi kami dalam menangani bencana-bencana di
Kabupaten Aceh Barat terkhususnya masalah banjir”. (Wawancara
tanggal 17 Juni 2021).

Adapun yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam

penanggulangan bencana banjir di kecamatan Bubon menurut penuturan Ibu

Martini adalah:

“Faktor pendukungnya yaitu sarana dan prasarana cukup memadai
untuk menangani masalah banjir sedangkan faktor penghambatnya
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yaitu karena faktor alam yaitu sungai Bubon ini dangkal sehingga
harus dinormalisasi untuk mengatasi peluapan air di sungai Bubon.”
(Wawancara tanggal 15 Juni 2021)

Berdasarkan pernyataan informan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor

pendukung dalam pencegahan bencana cukup memadai sedangkan faktor

penghambatnya berada pada sungai Bubon yang sudah dangkal sehingga

pemerintah daerah harus melakukan penanganan secepat mungkin. Sarana adalah

segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau

tujuan sedangkan prasarana adalah sesuatu yang merupakan penunjang utama

terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek).

Sedangkan menurut pendapat dari Ibu Maimanah adalah:

“Faktor penghambatnya adalah kurangnya kerjasama yang baik
pemerintah dengan masyarakat, dimana sebaiknya pemerintah harus
mempersiapkan masyarakat dalam menghadapi bencana, yaitu dengan
cara melakukan sosialisasi dalam penanggulangan bencana,
melakukan pelatihan dalam  wilayah yang masuk dalam daerah rawan
bencana yang diberikan. Selanjutnya adalah kurangnya pengawasan
pemerintah dalam hal penebangan liar yang terjadi di hutan-hutan.
Adapun yang menjadi pendukungnya adalah sarana dan prasarana
dalam pelaksanaan penaggulangan bencana” (Wawancara tanggal 15
Juni 2021).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa yang menjadi

faktor penghambat dalam penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Bubon

adalah pengelolaan anggaran operasional penanggulangan bencana banjir dan

kurangnya kerjasama yang baik pemerintah dan masyarakat serta kurangnya

pengawasan dari pemerintah dalam hal penebangan liar. Sedangkan faktor

pendukungnya adalah sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah

daerah dalam penanggulangan bencana banjir.
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BAB V

PEMBAHASAN

Banjir adalah aliran air di permukaan tanah yang relatif tinggi dan tidak

dapat ditampung oleh saluran drainase atau sungai, sehingga melimpah ke kanan

dan kiri serta menimbulkan genangan/aliran dalam jumlah yang melebihi normal

dan mengakibatkan kerugian pada manusia. Banjir sering dikenal dalam 2 bentuk,

berupa penggenangan pada daerah yang biasanya kering atau bukan rawa, dan

banjir sebagai akibat terjadinya limpasan air dari alur sungai yang disebabkan

karena debit pada sungai melebihi kapasitas pengalirannya.

5.1 Peran Camat Dalam Penanggulangan Banjir di Kecamatan Bubon
Kabupaten Aceh Barat

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang  Penanggulangan

Bencana menyatakan bahwa penanggulangan bencana harus didasarkan pada azas

atau prinsip-prinsip utama antara lain: kemanusiaan, keadilan kesamaan

kedudukan dalam hukum dan kepastian hukum, kebersamaan, kelestarian

lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, penanggulangan

bencana juga harus didasarkan pada prinsip-prinsip praktis sebagai berikut : cepat

dan tepat, prioritas, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna,

transparansi dan akuntabilitas, kemitraan, pemberdayaan, non diskriminasi dan

non proselitasi.

Melaksanakan tugas kemanusiaan memang dibutuhkan kerjasama

pemerintah itu sendiri seperti kerjasama antar instansi/dinas terkait agar semua

permasalahan yang ada di masyarakat dapat terselesaikan sesuai harapan.
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Penanggulangan bencana banjir khususnya di Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh

Barat bukan hanya memerlukan perhatian dari pemerintah kecamatan dan

pemerintah kabupaten saja terkait dalam hal ini BPBD Kabupaten Aceh Barat.

Tetapi juga partisipasi dari masyarakat setempat yang terkena bencana.

Masyarakat perlu untuk ikut aktif dalam penanggulangan bencana. Kerjasama

pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana sangat dibutuhkan

khususnya di Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat yang mana ada beberapa

desa yang rentan terkena bencana.

Penelitian ini membahas tentang peran Camat dalam penanggulangan banjir

di Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat. Peran Camat dalam penelitian ini

berdasarkan dari wewenang yang dilimpahkan Bupati Kabupaten Aceh Barat

yang termaktub dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 41 Tahun 2018 Bab

IV Pasal 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati

Kepada Camat. Adapun kewenangan tersebut terdiri dari beberapa aspek , yaitu

prosedur tetap, koordinasi, target kinerja, perencanaan dan sosialisasi.

a. Prosedur Tetap

Untuk aspek prosedur tetap dalam penelitian ini, yang dianalisis adalah

tentang Pelaksanaan kewenangan yang telah dilimpahkan kepada Camat, secara

teknis dapat dikoordinasikan dengan unit organisasi Pemerintah Kabupaten.

Kehadiran negara dalam penanggulangan bencana alam merupakan suatu

keniscayaan. Hal ini tidak lain karena bencana alam menjadi ancaman bagi

keberlangsungan kehidupan masyarakat atau dengan kata lain menyangkut

keselamatan publik. Untuk keperluan tersebut, perlu adanya lembaga khusus yang

menangani peristiwa-peristiwa bencana alam.
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Berdasarkan dari penelitian diketahui bahwa mekanisme Camat dan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan banjir di

Kecamatan Bubon adalah melakukan tanggap darurat, yaitu berdasarkan dari

laporan masyarakat (kepala Desa), lalu mengevakuasi masyarakat ke lokasi yang

bebas banjir, menyiapkan tempat atau posko tanggap darurat, mendirikan dapur

umum, memberikan kebutuhan dasar bagi masyarakat atau korban yang

terdampak banjir.

Gambar 5.1: Mekanisme Penanggunlangan Banjir

Kabupaten Aceh Barat merupakan daerah rawan bencana baik yang

disebabkan oleh alam maupun oleh ulah manusia yang berpotensi menimbulkan

korban jiwa, pengungsian, kerugian harta benda, dan kerugian dalam bentuk lain

Kejadian Bencana Banjir

Evakuasi korban Banjir Mendata Korban

Mendata Kerusakan

Sistem Penanggulangan

Tanggap Darurat Rehabilitasi

Tugas Pemerintah
Daerah, Kecamatan,

Desa

Tugas
Nasional

Tugas
Nasional

Tugas
Prov/

Kabupaten

1) Mempersiapkan Kamp Pengungsian
2) Mempersiapkan Kebutuhan pangan

dan sandang korban banjir
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yang tidak ternilai. Kondisi mendorong dibentuknya Badan Penanggulangan

Bencana Daerah yang merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah

daerah.

Seiring dengan semangat desentralisasi pemerintahan dan otonomi daerah,

permasalahan penanganan dan penanggulangan bencana juga menjadi tanggung

jawab serta kewenangan pemerintah daerah. Dengan demikian perlu adanya

sinkronisasi koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mitigasi

bencana sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 pada

Pasal 5 bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggungjawab

dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Berdasarkan amanah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yang menyebutkan

“Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-

peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.” Oleh karena

itu, pemerintahan Kabupaten Aceh Barat yang berfungsi sebagai struktur hukum

memandang penting untuk membentuk Qanun No. 13 Tahun 2011 Tentang

Penanggulangan Bencana. Pasal 4 Qanun 13 Tahun 2011 penyelenggaraan

penanggulangan bencana bertujuan :

a. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;

b. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;

c. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana,

terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;

d. Menghargai budaya lokal;

e. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
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f. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan

kedermawanan; dan

g. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,

dan bernegara serta toleransi beragama

Mekanisme penanggulangan bencana di Kecamatan Bubon telah tersusun

secara sistematis melalui sistem hukum yang  meliputi struktur, substansi dan

budaya hukum yang saling berinteraksi satu dengan yang lain, berfungsi sebagai

kontrol sosial, yang bertujuan untuk melindungi keadilan, ketertiban, kemanfaatan

dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan  penanggulangan

bencana. Terkait dengan keterbatasan kapasitas dalam pelaksanaan tanggap

darurat serta upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana. Dalam

penyelenggaraan kegiatan ditemukan berbagai kendala yang hadapi Kecamatan

Bubon, diantaranya :

a. Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan masih

terbatasnya jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam

penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat;

b. Belum terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan

pembangunan secara efektif dan komperhensif;

c. Penjabaran kebijakan nasional kedalam kebijakan daerah.

Dalam hal kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana masalah yang muncul

juga masih terkait dengan keterbatasan kebijakan penanggulangan bencana di

daerah; keterbatasan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah;
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serta keterbatasan alokasi pendanaan bagi penanggulangan bencana yang

bersumber pada alokasi pemerintah daerah.

b. Koordinasi

Koordinasi dalam penelitian ini adalah pelaksanaan koordinasi

sebagaimana diatur dengan keputusan Camat. Berdasarkan hasil penelitian dapat

diketahui bahwa kewenangan Camat dalam mengkoordinasikan dengan unit

organisasi Pemerintah Kabupaten adalah camat mengkoordinasikan dengan

beberapa Dinas atau Badan pemerintahan kabupaten, seperti BPBD, Dinas PU,

dan Dinas Sosial.

Pemerintah kecamatan dalam penanggulangan banjir di Kecamatan Bubon

tidak dapat dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat kecamatan Bubon, karena

masih ada masyarakat yang saling bergotong royong dalam mengevakuasi

masyarakat lainnya ke lokasi pengungsian tanpa bantuan dari pemerintah

kecamatan, namun pemerintah kecamatan hanya memberikan bantuan berupa

sembako, perlengkapan bayi dan lainnya kepada masyarakat yang terkena banjir.

Akan tetapi bagi sebagian masyarakat yang terkena banjir, bantuan tersebut tidak

sampai ke mereka.

Hasil penelitian diketahui bahwa yang terlibat dalam penanggulangan banjir

di Kecamatan Bubon adalah BPBD, Dinas Sosial, seluruh instansi yang ada di

kecamatan, staf-staf kecamatan, dan termasuk tugas pihak Kapolsek, Koramil,

Keuchik-Keuchik Gampong. Hubungan kerjasama antara pihak kecamatan

dengan masyarakat sekitar dalam penanggulangan banjir di Kecamatan Bubon

adalah hubungan dalam bentuk saling memberikan informasi tentang korban

banjir, ikut membantu masyarakat yang terkena banjir dengan cara ikut membantu
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di dapur umum dan pembuatan lokasi kamp pengungsian serta ikut berpartisipasi

dalam memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang terkena banjir.

Dalam melaksanakan penanggulangan becana banjir di kecamatan akan

memerlukan koordinasi dengan lintas sector, seperti dengan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial, Kapolsek, Koramil, Keuchik-

Keuchik Gampong dan masyarakat itu sendiri sangatlah penting karena

masyarakat setempat yang merasakan dampak dari adanya bencana banjir. Dalam

menanggulangi bencana banjir haruslah didukung oleh berbagai instansi terkait,

BPBD sebagai koordinator di lapangan bekerjasama dengan beberapa instansi

terkait guna meminimalisir korban yang diakibatkan bencana tersebut dengan

menaggulangi bencana.

Kecamatan Bubon maupun instansi yang bekerjasama dalam menaggulangi

bencana harus bisa memberikan dorongan atau motivasi melalui pembekalan

pengetahuan tentang sadar akan bencana agar masyarakat bisa saling menjaga satu

sama lain maupun menjaga lingkungannya agar meminimalisir bencana yang

sangat parah dan meminimalisir korban jiwa akibat bencana tersebut. Pemerintah

daerah pun harus memberikan sebuah kebijakan untuk menjadi patokan dalam

menanggulangi bencana melalui peraturan daerah.

c. Target Kinerja

Adapun target kinerja dalam penelitian ini adalah target dalam menjalankan

kewenangan yang dilimpahkan, Camat wajib menetapkan target kinerja pelayanan

yang harus dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan berpedoman pada

Peraturan Perundangan-Undangan.
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Berdasarkan dari kutipan wawancara tersebut di atas, maka dapat diketahui

bahwa target pemerintah kecamatan Bubon dalam menanggulangi banjir di

Kecamatan Bubon belum tercapai dengan maksimal, hal ini dapat dilihat dari

beberapa gampong yang masih mengalami kebanjiran ketika intensitas hujan

tinggi.

Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran

kegiatan pada jangka menengah, hasil menggambarkan tingkat pencapaian atau

hasil yang lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak.

Pencapaian target yang telah diperoleh dalam penanggulangan bencana banjir di

Kecamatan Bubon belum maksimal, namun pihak Kecamatan dan BPBD

Kabupaten Aceh Barat berusaha melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan

masalah bencana banjir di Kecamatan Bubon. Dalam hal ini BPBD Kabupaten

Aceh Barat harus memaksimalkan kinerja penanggulangan bencana banjir, dengan

menambahkan aparatur dan melengkapi peralatan untuk menanggulangi bencana

banjir karena dengan begitu kegiatan dalam penanggulangan bencana banjir akan

lebih efektif dan maksimal sehingga dapat menuntaskan masalah bencana  banjir

yang ada di Kecamatan Bubon.

d. Perencanaan

Perencanaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perencanaan yang

meliputi seluruh kegiatan dari pemerintah kecamatan, UPT Dinas, Mukim dan

Pemerintah Gampong. Seluruh UPT Dinas, Mukim dan Pemerintah Gampong

wajib menyampaikan perencanaan kegiatannya kepada Camat untuk mencapai

target kinerja yang telah ditetapkan dan perencanaan pembangunan Kecamatan

merupakan bagian dari perencanaan kabupaten.
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Berdasarkan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan yang

dilakukan pemerintah dalam upaya penangggulangan banjir di kecamatan Bubon

adalah perbaikan drainase, pembersihan tempat pembuangan sampah, penjagaan

lingkungan, bergotong royong dalam melakukan pembersihan selokan-selokan

yang ada di setiap gampong yang diprakarsai oleh Keuchik serta membangun

kerjasama antara pemerintah kecamatan, gampong dan masyarakat. Upaya dari

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan banjir di

Kabupaten Aceh Barat adalah memberikan edukasi kepada masyarakat tentang

kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan menempelkan palang-palang

ataupun rambu-rambu jalur evakuasi.

Pemerintah harus menpunyai kemampuan yang cukup besar untuk

mengontrol setiap bencana yang terjadi. Kemampuan itu meliputi perencanaan

dan persiapan respons bencana, bantuan koordinasi, kebijakan rekontruksi dan

mengatasi masalah populasi. Pemerintah dengan sebuah pengembangan program

manajemen bencana dapat melakukan koordinasi yang baik. Berdasarkan pada

hukum kemanusiaan internasional, pemerintah nasional merupakan pihak utama

yang harus merespon bencana alam. Hal ini mengacu pada Pasal 3 Undang-

undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan

bahwa penanggulangan bencana harus didasarkan pada azas atau prinsip-prinsip

utama antara lain: kemanusiaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan

pemerintahan, keseimbangan, keselarasan dan keserasian, ketertiban dan

kepastian hukum, kebersamaan, kelestarian lingkungan hidup, ilmu pengetahuan

dan teknologi.
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Perencanaan dalam penanggulangan bencana adalah upaya pencegahan,

kesiapsiagaan, penanganan bencana yang dapat diimplementasikan dan diukur

tingkat keberhasilannya. Secara terpadu dimaknai sebagai penanggulangan

bencana bukan hanya urusan BPBD melainkan urusan pemerintah dan

masyarakat, sehingga penanggulangan bencana harus dilakukan secara bersama-

sama. Sedangkan secara menyeluruh dimaknai bahwa penyelenggaraan

penanggulangan bencana harus dilaksanakan mulai dari pra bencana saat bencana

dan pasca bencana.

Melaksanakan tugas kemanusiaan memang dibutuhkan kerjasama

pemerintah itu sendiri seperti kerjasama antar instansi/dinas terkait agar semua

permasalahan yang ada di masyarakat dapat terselesaikan sesuai harapan. Bencana

banjir yang terjadi di Kecamatan Bubon dapat dilakukan pencegahan dengan

mengetahui segala dampak yang ditimbulkan oleh bencana banjir tersebut.

Mengetahui solusi dari bencana banjir yang terjadi merupakan tanggung jawab

setiap elemen pemerintahan. Dimana elemen pemerintahan menjalankan tugasnya

masing-masing serta menjalankan kerjasama yang terjalin dengan baik. Bencana

banjir merupakan salah satu bencana yang dapat menyebabkan kerugian yang

besar terhadap masyarakat yang mengalami dampaknya selain kebakaran.

Dalam mengatasi dan melakukan pencegahannya maka dilakukan berbagai

pencegahan dengan terlebih dahulu mengetahui akar dari penyebab bencana banjir

tersebut. Bencana banjir yang terjadi di Kecamatan Bubon terjadi akibat

kurangnya kepedulian masyarakat dalam melakukan pencegahan terhadap

bencana banjir tersebut.
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e. Sosialisasi

Sosialisasi dalam penelitian ini yaitu kegiatan dari tim teknis melakukan

sosialisasi terhadap pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.

Berdasarkan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme dari Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten Aceh Barat dalam

melakukan sosialisasi tentang penanggulangan adalah melalui acara seminar

tentang likuivaksi dengan cara memanggil beberapa orang perwakilan kepala desa

dan tokoh masyarakat untuk diberikan pemahaman terkait penanggulangan

bencana. Sosialisasi tentang penaggulangan bencana di kecamatan Bubon belum

pernah dilakukan karena sosialisasi tersebut bukan fokus dari perencanaan

pembangunan Kecamatan, namun hal ini adalah merupakan salah satu dari

program pemerintah daerah yang dibawah lingkup Badan Penanggulangan

Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat.

Kerjasama merupakan suatu bentuk kinerja yang dilaksanakan oleh suatu

instansi atau lebih berdasarkan ketepatan dalam proses kegiatan tanpa ada

kekeliruan dalam segala hal. Dalam hal ini yaitu kerjasama penanggulangan

bencana banjir dimana dalam memberikan kinerja yang cepat dan tepat. Penilaian

pengguna jasa atas kualitas kinerja yang baik dan buruk didasarkan pada seberapa

besar kemampuan penyedia layanan dalam memenuhi harapan dan kebutuhan

masyarakat. Oleh karena itu tenaga kerja dari aparatur harus selalu bersedia

mendengarkan keluhan masyarakat sehingga masyarakat tersebut akan merasa

diperhatikan dan dilayani dengan baik, selain itu dengan mendengarkan keluhan

masyarakat bisa berguna untuk mengetahui perkembangan atas kinerja yang
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diberikan aparatur kepada masyarakat dan apa yang mereka butuhkan. yang

nantinya akan menjadi masukan guna peningkatan kinerja.

Bencana banjir dapat dicegah apabila keikutsertaan peran serta masyarakat

terhadap bencana banjir yang terjadi. Pencegahan ini juga dapat dilakukan dengan

sosialisasi tentang pencegahan banjir di daerah-daerah rawan banjir, pelatihan

pencegahan bencana banjir dan sistem peringatan dini oleh Badan Meteorologi

dan Geofisika (BMG) dan instansi lain yang terlibat.

Pemerintah beserta masyarakat saling membantu dalam menanggulangi

terjadinya bencana banjir. Dimana bekal tersebut didapat dari hasil sosialisai

pemerintah untuk  mengantisipasi datangnya banjir, dengan membentuk forum

kewaspadaan dini masyarakat Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat. Langkah

ini perlu dilakukan oleh pemerintah, mengingat dimasa mendatang perubahan-

perubahan yang terjadi didalam masyarakat akan semakin menambah

pengetahuan masyarakat untuk mencermati segala aktivitas pemerintahan dalam

hubungannya dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Hasil penelitian ini dapat dilihat pada tabel matrik penelitian berikut:

Tabel 5.1
Matrik Hasil Penelitian

No. Aspek
Hasil Penelitian

Sudah
Berjalan

Sebagian
Berjalan

Belum
Berjalan

1. Prosedur Tetap √
2. Koordinasi √
3. Target Kinerja √
4. Perencanaan √
5. Sosialisasi √

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa pada prosedur

tetap pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan hanya sebagian
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yang berjalan, yaitu dalam melaksanakan kewenangan, Camat hanya melakukan

koordinasi dengan Dinas dan Lembaga Teknis Daerah dalam pelaksanaan

penyelenggaraan pelimpahan kewenangan yang meliputi perencanaan,

penganggaran, pembangunan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaporan.

Akan tetapi yang menyangkut tentang norma, standar, prosedur, kriteria dan

standar pelayanan minimal masih belum optimal dilakukan. Pada aspek

koordinasi, Camat sudah melakukan koordinasi dengan beberapa instansi yang

terkait, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat,

Danramil, Polsek dan Dinas pertanian. Aspek target kinerja hanya sebagian yang

baru berjalan, karena masih ada beberapa titik di Kecamatan Bubon yang rawan

banjir dan pada aspek perencanaan hanya sebagian juga yang berjalan. Target

pemerintah kecamatan Bubon dalam menanggulangi banjir di Kecamatan Bubon

belum tercapai dengan maksimal, hal ini dapat dilihat dari beberapa gampong

yang masih mengalami kebanjiran ketika intensitas hujan tinggi.

Perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan belum dapat

menanggulangi banjir di kecamatan Bubon. Adapun perencanaan tersebut

diantaranya perbaikan drainase, pembersihan tempat pembuangan sampah,

penjagaan lingkungan, bergotong royong dalam melakukan pembersihan selokan-

selokan yang ada di setiap gampong yang diprakarsai oleh Keuchik serta

membangun kerjasama antara pemerintah kecamatan, gampong dan masyarakat.

Aspek sosialisasi dalam penanggulangan banjir di kecamatan Bubon belum

pernah dilakukan oleh pihak pemerintah Kecamatan.
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5.2 Faktor-faktor yang Menjadi Pendukung dan Penghambat Camat
dalam Penanggulangan Banjir di Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh
Barat

Upaya dalam menanggulangi atau mengurangi resiko bencana, tidak cukup

jika hanya dilakukan oleh suatu kelompok saja. Namun juga dibutuhkan

kerjasama dan keterlibatan pro aktif dari banyak pihak, baik itu dari pemerintah,

kelompok atau organisasi masyarakat, pengusaha dan masyarakat sipil. Selain itu,

dibutuhkan pula manajemen bencana yang baik dari kerjasama banyak pihak

tersebut. Jika kerjasamanya berjalan dengan baik, maka manajemen bencananya

juga akan berjalan dengan baik dan sukses mengurangi resiko bencana.

Untuk itu masyarakat pun memiliki andil dalam penanganan bencana, peran

masyarakat menjadi elemen yang paling penting karena kekuatan pemerintah

semata sangatlah kecil jika dibandingkan dengan tantangan yang begitu besar.

Peran masyarakat dalam penanganan bencana dapat diwujudkan dalam beberapa

bentuk: relawan lapangan dengan menyumbangkan tenaga dan keahlian,

mobilisasi dana, dan akses fasilitas.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa faktor pendukung dalam

pencegahan bencana cukup memadai sedangkan faktor penghambatnya berada

pada sungai Bubon yang sudah dangkal sehingga pemerintah daerah harus

melakukan penanganan secepat mungkin. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat

dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan sedangkan prasarana

adalah sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses

(usaha, pembangunan, proyek).

Faktor penghambat dalam penanggulangan bencana banjir di Kecamatan

Bubon adalah pengelolaan anggaran operasional penanggulangan bencana banjir
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dan kurangnya kerjasama yang baik pemerintah dan masyarakat serta kurangnya

pengawasan dari pemerintah dalam hal penebangan liar. Sedangkan faktor

pendukungnya adalah sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah

daerah dalam penanggulangan bencana banjir.

Dari pernyataan informan diatas memberikan gambaran terhadap peneliti

bahwa bagaimana pengelolaan anggaran dikelola, yaitu dalam tahap pengelolaan

dana di kelola sendiri oleh sekretariat daerah bidang keuangan sehingga fungsi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat, adalah pelaksana

lapangan saja tidak diberikan wewenang dalam pengelolaan dana. Pemerintah

sebagai pelayan masyarakat yang memiliki kewajiban dalam mengatasi banjir,

melakukan hal-hal yang dapat mengurangi banjir seperti, membuat waduk yang

dapat menampung air hujan, dan menyediakan tempat sampah agar masyarakat

tidak membuang sampah sembarangan. Dan masyarakat juga harus mempunyai

kesadaran untuk menjaga lingkungan.

Pemerintah dengan masyarakat dapat bekerjasama untuk menanggulangi

banjir dan melakukan kembali penghijauan atau penanaman pohon disekitar lahan

kosong. Langkah yang ditempuh sebagai bentuk evaluasi terkait persoalan

bencana alam yang terjadi di Indonesia. Lebih lanjut kebijakan tersebut

dituangkan dalam berbagai peraturan perundangan dan program penanggulangan

bencana.

Secara umum kebijakan nasional penanggulangan bencana dituangkan

dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
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Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 23

Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-

Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana, serta Peraturan Presiden Nomor 8

Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Langkah pemerintah dalam menanggulangi bencana yaitu salah satunya

adalah bekerjasama secara langsung dan terjun langsung bersama masyarakat

dalam mencari solusi bencana banjir yang terjadi. Dalam hal ini, pemerintah harus

mempunyai kemampuan yang cukup besar untuk mengontrol situasi daerah rawan

bencana. Kemampuan itu meliputi perencanaan dan persiapan respons bencana,

bantuan koordinasi, kebijakan rekontruksi dan mengatasi masalah populasi.

Upaya penanggulangan bencana difokuskan pada pemerintah lokal yaitu dalam

lingkup kecamatan sebagai level pertama tahap bencana. Respons merupakan hal

yang penting untuk meminimalisir korban-korban dan mengoptimalkan

kemampuan komunitas untuk merespons. Upaya tanggap darurat bencana secara

kewilayahan bergantung pada pemerintah lokal yaitu pemerintah kecamatan.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan penanggulangan banjir bisa di atasi

dengan cara memberikan pemahaman yang lebih kepada masyarakat melalui

program-program atau kegiatan dari BPBD atau dinas terkait, bisa melalui

kegiatan di gampong atau dinas terkait secara insentif dengan selalu memberikan

sosialisasi terutama memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait apa-apa

saja yang harus mereka lakukan jika ada peringatan-peringatan potensi banjir,

hingga bagaimana penanganan jika sudah terdapat korban saat terjadi banjir,

bagaimana cara mencegah terjadinya banjir, sampai bagaimana cara atau prosedur

dalam pemberian bantuan untuk korban bencana khususnya bencana banjir.
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BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan penulis mengenai peran camat dalam

penanggulangan banjir di Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat berdasarkan

dari Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 41 Tahun 2018, Bab IV Pasal 4, 5, 6, 7,

8, dan 9, penulis menarik kesimpulan yaitu:

1. Peran camat dalam penanggulangan banjir di Kecamatan Bubon Kabupaten

Aceh Barat belum berjalan dengan lancar, hal ini dapat dilihat dari:

a. Target kerja Kecamatan Bubon belum tercapai dengan maksimal, karena

masih ada beberapa gampong yang masih mengalami kebanjiran ketika

intensitas hujan tinggi.

b. Perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Bubon belum dapat

menanggulangi bencana banjir tersebut

c. Sosialisasi tentang penaggulangan bencana belum pernah dilakukan oleh

pihak kecamatan Bubon.

Namun peran camat dalam melaksanakan prosedur tetap dan koordinasi

sudah berjalan dengan lancar, hal ini dapat dilihat:

a. Prosedur tetap yang dilakukan Camat dalam penanggulangan banjir

berdasarkan dari laporan masyarakat (kepala Desa), lalu mengevakuasi

masyarakat ke lokasi yang bebas banjir, menyiapkan tempat atau posko

tanggap darurat, mendirikan dapur umum, memberikan kebutuhan dasar

bagi masyarakat atau korban yang terdampak banjir.
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b. Koordinasi yang dilakukan Camat dalam penanggulangan banjir di

Kecamatan Bubon adalah BPBD, Dinas Sosial, seluruh instansi yang ada

di kecamatan, staf-staf kecamatan, dan termasuk tugas pihak kapolsek,

koramil, keuchik-keuchik gampong.

2. Faktor penghambat dalam penanggulangan bencana banjir di Kecamatan

Bubon adalah pengelolaan anggaran operasional penanggulangan bencana

banjir dan kurangnya kerjasama yang baik pemerintah dan masyarakat serta

kurangnya pengawasan dari pemerintah dalam hal penebangan liar.

Sedangkan faktor pendukungnya adalah sarana dan prasarana yang

disediakan oleh pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana banjir.

6.2 Saran

1. Kecamatan Bubon

Pemerintah kecamatan harus memperhatikan kendala-kendala yang di hadapi

dalam penanggulangan banjir dan menjadikan acuan untuk kedepannya

sehingga banjir dapat di atasi dan diminimalisir. Perencanaan yang baik dan

matang misalnya dalam pemberian bantuan bagi korban bencana harusnya

disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang ada. Dan memaksimalkan

sumber daya yang juga perlu di tingkatkan agar pelayanan ke masyarakat bisa

berjalan dengan baik. Serta lebih di tingkatkan kesiapsiagaan karena bencana

banjir sendiri tidak bisa diperkirakan kapan akan terjadi.

2. Masyarakat Kecamatan Bubon

Hendaknya memberikan keikutsertaan dalam membantu pemerintah

Kecamatan Bubon mencari solusi pencegahan bencana banjir yang terjadi di

Kecamatan Bubon, dengan cara menjaga kebersihan lingkungan.
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Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

A. Peran Camat dalam Penanggulangan Banjir di Kecamatan Bubon
Kabupaten Aceh Barat

 Camat
a. Prosedur tetap

1. Bagaimana mekanisme Camat dalam penanggulangan banjir di
Kecamatan Bubon ?

b. Koordinasi
2. Bagaimana kewenangan Camat dalam mengkoordinasikan dengan unit

organisasi Pemerintah Kabupaten ?
3. Bagimana peran pemerintah kecamatan dalam menanggulangi bencana

banjir?
4. Siapa-siapa saja yang terlibat dalam penanggulangan banjir di

Kecamatan Bubon ?
5. Bagaimana hubungan kerjasama antara pihak kecamatan dengan

masyarakat sekitar dalam penanggulangan banjir ?

c. Target Kerja
6. Bagaimana target dari upaya tersebut ? Apakah sudah tercapai ? ?

d. Perencanaan
7. Upaya apa saja yang dilakukan Kecamatan dalam penanggulangan banjir

di Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat ?

e. Sosialisasi
8. Apakah pemerintah kecamatan ada melakukan sosialisasi tentang

penanggulangan bajir ? Bagaimana mekanismenya ?

 Sekretaris Dinas Badan Penanggulanagan Bencana Daerah
a. Prosedur tetap

1. Bagaimana mekanisme Dinas BPBD dalam penanggulangan banjir di
daerah ?

2. Apakah ada prosedur tetapnya ?, jika ada bagaimana ?

b. Koordinasi
3. Bagaimana kewenangan Dinas BPBD dalam mengkoordinasikan dengan

unit organisasi Pemerintah Kabupaten dan lokasi banjir ?
4. Bagimana peran Dinas BPBD dalam menanggulangi bencana banjir?
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5. Bagaimana hubungan kerjasama antara Dinas BPBD dengan pemerintah
kecamatan ?

c. Target Kerja
6. Bagaimana target dari upaya tersebut ? Apakah sudah tercapai ?

d. Perencanaan
7. Upaya apa saja yang dilakukan Dinas BPBD dalam penanggulangan

banjir di Kabupaten Aceh Barat ?

e. Sosialisasi
8. Apakah pemerintah Dinas BPBD ada melakukan sosialisasi tentang

penanggulangan bajir ? Bagaimana mekanismenya ?

 Staf Kecamatan
a. Prosedur tetap

1. Bagaimana mekanisme pihak kecamatan dalam penanggulangan banjir di
Kecamatan Bubon ?

b. Koordinasi
2. Bagaimana kewenangan pihak kecamatan dalam mengkoordinasikan

dengan unit organisasi Pemerintah Kabupaten ?
3. Bagimana peran pemerintah kecamatan dalam menanggulangi bencana

banjir?
4. Siapa-siapa saja yang terlibat dalam penanggulangan banjir di

Kecamatan Bubon ?
5. Bagaimana hubungan kerjasama antara pihak kecamatan dengan

masyarakat sekitar dalam penanggulangan banjir ?

c. Target Kerja
6. Bagaimana target dari upaya tersebut ? Apakah sudah tercapai ?

d. Perencanaan
7. Upaya apa saja yang dilakukan Kecamatan dalam penanggulangan banjir

di Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat ?

e. Sosialisasi
8. Apakah pemerintah kecamatan ada melakukan sosialisasi tentang

penanggulangan bajir ? Bagaimana mekanismenya ?
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B. Faktor-Faktor yang Menjadi Pendukung dan Penghambat Camat Dalam
Penanggulangan Banjir di Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat

1. Apa penyebab sering terjadinya banjir di Kecamatan Bubon Kabupaten
Aceh Barat ?

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung pihak kecamatan dalam
penanggulangan banjir di Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat ?

3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat pihak kecamatan dalam
penanggulangan banjir di Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat ?

Pertanyataan Untuk Masyarakat:

1. Bagaimana hubungan kerjasama antara pihak kecamatan dengan masyarakat
di Kecamatan Bubon dalam penanggulangan banjir?

2. Apa saja yang dilakukan pihak kecamatan dalam penanggulangan bencana
banjir?

3. Bagaimana peran serta masyarakat dalan penanggulangan bencana banjir?
4. Apakah pernah diadakan sosialisasi mengenai kebencanaan dan cara

penanggulangan dini bencana banjir?
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Lampiran 2

DOKUMENTASI PENELITIAN

Foto 1: Mewawancarai Camat Bubon

Foto 2: Mewawancarai Staf Kecamatan Bubon
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Foto 3: Mewawancarai Sekretaris Pelaksana BPBD

Foto 4: Mewawancarai Masyarakat Kecamatan Bubon
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Foto 5: Mewawancarai Masyarakat Kecamatan Bubon

Foto 6: Mewawancarai Masyarakat Kecamatan Bubon

Foto 7: Mewawancarai Masyarakat Kecamatan Bubon
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Foto 8: Mewawancarai Masyarakat Kecamatan Bubon

Foto 9: Mewawancarai Masyarakat Kecamatan Bubon

Foto 10: Mewawancarai Masyarakat Kecamatan Bubon
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DOKUMENTASI BENCANA BANJIR DI KECAMATAN BUBON

Kantor Kecamatan Bubon
yang terkena Banjir

Rumah Masyarakat yang
terkena Banjir

Jl. Lintasan Layung-
Gunong Meuh

Jl. Lintasan Layung –
Kuala Bhee



92



93



94



95



96


