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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang besar terdiri dari pulau-pulau besar dan 

kecil sebanyak 17.504, luas daratan di Indonesia mencapai 1.919.442 km2, luas 

lautan mencapai  3.257.357 km2 dengan total luas wilayah ialah 5.176.800 km2 1. 

Secara geologis, wilayah Indonesia memang indah karena banyaknya pegunungan 

yang tersebar dibanyak wilayah seperti Gunung Tambora di Pulau Sumbawa, 

Gunung Rinjani di Pulau Lombok, Gunung Agung di Pulau Bali dan masih banyak 

lagi gunung yang tersebar di wilayah Indonesia. Tetapi Indonesia juga menjadi 

tempat bertemunya dua gunung api besar didunia dan beberapa jalur pegunungan 

lipatan juga bertemu di Indonesia2.  

Deretan gunung api yang tersebar di Indonesia merupakan bagian dari 

deretan gunung api di Asia-Pasific yang dikenal sebagai Ring of Fire. Hal inilah 

yang mengakibatkan Indonesia mengalami gempa bumi. 

Pada tahun 2018, beberapa wilayah di Indonesia mengalami Gempa bumi hingga 

mengakibatkan kerusakan parah. Seperti gempa bumi yang mengguncang wilayah Provinsi 

Nusa Tenggara Barat (NTB). Gempa yang terjadi di wilayah Provinsi NTB telah 

mengakibatkan banyaknya korban jiwa hingga mencapai 576 jiwa meninggal dunia, 1.599 

luka berat dan inap, 413.069 jiwa mengungsi, dan sebanyak 86.904 rumah rusak3. Menururt 

analisa BMKG, gempa yang terjadi di wilayah Lombok dan Sumbawa diakibatkan aktivitas 

Sesar Naik Flores dan Flores Back Arc Thrust4.  

                                                           
1 https://bphn.go.id/news/2015102805455371/INDONESIA-MERUPAKAN-NEGARA-

KEPULAUAN-YANG-TERBESAR-DI-DUNIA. Diakses 15 Januari 2019 
2Yulianti, Gita dkk.2016.Risiko Bencana Indonesia.Jakarta.BNPB 
3 Kementerian Sosial RI. Tindak Lanjut Penanganan Korban Gempa Bumi NTB Tahun 2018. Di 

update 7 Oktober 2018 
4 https://hariannusa.com/2018/07/29/penyebab-gempa-pulau-lombok-dan-pulau-sumbawa/. 

Diakses 15 Januari 2019 

https://bphn.go.id/news/2015102805455371/INDONESIA-MERUPAKAN-NEGARA-KEPULAUAN-YANG-TERBESAR-DI-DUNIA
https://bphn.go.id/news/2015102805455371/INDONESIA-MERUPAKAN-NEGARA-KEPULAUAN-YANG-TERBESAR-DI-DUNIA
https://hariannusa.com/2018/07/29/penyebab-gempa-pulau-lombok-dan-pulau-sumbawa/
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Gempa bumi yang terjadi di NTB masing-masing bermagnitudo 6,4 ; 7,0 ; 

6,3 ; 5,9 dan 6,9 yang mengkibatkan kerusakan bangunan rumah di NTB. Laporan 

awal jumlah kerusakan bangunan rumah yang diterima oleh Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana (BNPB) berjumlah 167.961 unit bangunan rumah5. 

Gempa berkekuataan 7.0 SR yang terjadi pada tangga 5 Agustus 2018 di 

wilayah Kabupaten Lombok Utara mengakibatkan banyaknya kerugian hingga 

menimbulkan korban jiwa. Selain gempa berkekuatan 7.0 SR yang berpusat di 

Lombok Utara, NTB kembali di guncang gempa berkakutan 6.9 SR yang berpusat 

di Pulau Panjang Kabupaten Sumbawa. Tercatat lebih dari 2.000 kali gempa yang 

terjadi di NTB tahun 2018.  

 

Gambar 1.1 Lokasi Gempabumi tanggal 19 Agustus 2017 di Pulau Panjang Sumbawa pukul 

22.56.27 WITA 

Sumber: BMKG, 2018 

 

Pada akhir Agustus BMKG Mataram mencatat telah terjadi 1.973 gempa 

baik berkekuatan kecil hingga besar di Provinsi NTB6. Namun gempa masih terjadi 

                                                           
5 Petunjuk Pelaksanaan BNPB 2018. Hlm 5 
6 https://regional.kompas.com/read/2018/08/30/09163821/lombok-diguncang-1973-gempa-dalam-

satu-bulan. Diakses 10 Januari 2019 

https://regional.kompas.com/read/2018/08/30/09163821/lombok-diguncang-1973-gempa-dalam-satu-bulan
https://regional.kompas.com/read/2018/08/30/09163821/lombok-diguncang-1973-gempa-dalam-satu-bulan
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hingga akhir tahun 2018. Akibat dari adanya gempa bumi ini, menimbulkan 

kerugian yang besar baik masyarakat ataupun sarana dan prasarana pemerintah7. 

Salah satu wilayah yang terdampak ialah Kabupaten Sumbawa. Kabupaten 

Sumbawa terletak kurang lebih 5 jam perjalanan darat dan laut dari pusat Kota 

Mataram. Gempa bumi berkekuatan 6.9 SR yang berpusat di Pulau Panjang 

Sumbawa mengakibatkan adanya korban jiwa di Kabupaten Sumbawa8. Wilayah 

yang jaraknya dekat dengan pusat gempa seperti Kecamatan Alas, Kecamatan Alas 

Barat dan Kecamatan Buer termasuk dalam daerah yang mengalami kerusakan 

parah akibat gempa bumi. Total kerugian akibat gempa di Kabupaten Sumbawa 

mencapai Rp.659.987.295.027 Miliyar9.  

Gempa bumi yang terjadi mengakibatkan kerusakan di lima sektor, antara 

lain sektor permukiman Rp. 480.081.004.479, sektor infrastruktur  Rp. 

13.789.039.000, sektor ekonomi Rp. 4.886.660.327, sektor sosial Rp. 

140.889.436.171 dan lintas sektor Rp. 20.341.155.05010. 

Hingga akhir bulan Januari 2019, pembangunan kembali rumah masyarakat 

yang hancur akibat gempa belum maksimal. Padahal gempa bumi terjadi pada 

Agustus 2018. Pemerintah Pusat bersama dengan Pemerintah Daerah memberikan 

ganti rugi kepada masyarakat yang rumahnya rusak bersumber dari pembiayaan 

Dana Siap Pakai (DSP) sesuai dengan Peraturan BNPB Nomor 2 Tahun 2018 

                                                           
7 https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180910124912-532-329123/bnpb-sebut-total-

kerugian-gempa-lombok-capai-rp12-triliun. Diakses 16 Januari 2019 
8 https://regional.kompas.com/read/2018/08/20/15241011/5-warga-sumbawa-meninggal-akibat-

gempa-bermagnitudo-69. Dikases 16 Januari 2019 
9https://www.suarantb.com/headline/2018/10/262279/Memacu.Gerak.Penanganan.Bencana.Gemp

a.di.Sumbawa/. Diakses 10 Januari 2019 
10 Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gema Bumi 2018-2019 Kabupaten 

Sumbawa. 

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180910124912-532-329123/bnpb-sebut-total-kerugian-gempa-lombok-capai-rp12-triliun
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180910124912-532-329123/bnpb-sebut-total-kerugian-gempa-lombok-capai-rp12-triliun
https://regional.kompas.com/read/2018/08/20/15241011/5-warga-sumbawa-meninggal-akibat-gempa-bermagnitudo-69
https://regional.kompas.com/read/2018/08/20/15241011/5-warga-sumbawa-meninggal-akibat-gempa-bermagnitudo-69
https://www.suarantb.com/headline/2018/10/262279/Memacu.Gerak.Penanganan.Bencana.Gempa.di.Sumbawa/
https://www.suarantb.com/headline/2018/10/262279/Memacu.Gerak.Penanganan.Bencana.Gempa.di.Sumbawa/
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rumah rusak berat sebesar Rp.50.000.000, rusak sedang sebesar Rp.25.000.000 dan 

rusak ringan sebesar Rp.10.000.00011.  

Pengelolaan dana ganti rugi rumah yang hancur akibat gempa dilakukan  

dengan melibatkan masyarakat korban bencana gempa bumi. Bupati/Walikota akan 

memberikan pengarahan dan juga berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Provinsi. Sedangkan Dinas PUPR akan membentuk tim Fasilitator yang 

akan membantu Kelompok Masyarakat (POKMAS) dalam mengelola dana 

perbaikan rumah. POKMAS dibentuk oleh Kepala Desa dan akan diserahkan 

kepada BPBD untuk didampingin oleh tim Fasilitator dari DPUPR.  

Untuk memkasimalkan kinerja POKMAS dan tim fasilitator, maka 

dibentuklah Tim Pendamping Masyarakat yang terdiri dari Koramil, Polsek, Tokoh 

Masyarakat serta Toko Agama yang ditetapkan dengan SK dari Bupati.  

Pembentukan POKMAS dilakukan untuk mempermudah masyarakat 

mendapat bantuan dana perbaikan rumah. Masyarakat tidak perlu repot untuk 

menyiapkan administrasi agar segera mendapat bantuan dana. POKMAS mendata 

masyarakat yang akan mendapat batuan perbaikan rumah rusak ringan, sedang 

maupun rusak berat yang diberikan kepada Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa untuk pencairan dana.  

DPUPR akan menyediakan fasilitator dalam mengatur dan mengawasi 

kinerja POKMAS dan memantau secara langsung masyarakat dalam perbaikan 

rumah atau pembangunan kembali rumah yang telah hancur. DPUPR akan 

memastikan bahwa rumah yang dibangun sesuai standar rumah tahan gempa, 

karena gempa di wilayah Sumbawa masih belum berhenti12. 

                                                           
11 Petunjuk Pelaksanaan BNPB 2018 
12 Syarifah Interview.2019.”Alur Bantuan Bencana”Desa Kalimango Kecamatan Alas 
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Bantuan dana untuk perbaikan rumah akan dipantau langsung oleh BPBD 

dan Pemerintah Daerah, oleh karena itu masyarakat tidak akan diberikan fresh 

money melainkan masyarakat akan mendapat bantuan berupa bahan bangunan  atau 

material sesuai dengan jumlah bantuan yang tertera direkening masyarakat. 

Sedangkan dana bantuan akan didebit kerekening masyrakat sesuai jumlah dana 

perbaikan rumah untuk memastikan dana tersebut digunakan sesuai kebutuhan.  

Saat terjadinya bencana gempa bumi di Kabupaten Sumbawa, banyak 

bantuan datang dari luar daerah, lembaga sukarela ataupun penggalangan dana yang 

dilakukan oleh masyarakat. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial 

memberikan bantuan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa sebesar Rp. 

1.578.775.507 untuk korban bencana gempa bumi13. Selain bantuan dari 

Pemerintah Pusat bantuan yang datang dari swadaya masyarakat harusnya mampu 

membuat masyarakat yang menjadi korban bencana dapat memperoleh bantuan 

layak pasca bencana gempa bumi. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang 

Penanggulangan Bencana, bahwa Pemerintah memiliki tanggungjawab untuk 

mengalokasikan anggaran penangulangan bencana dalam APBN yang memadai 

dan juga pengalokasian anggaran dalam bentuk dana siap pakai. Anggaran inilah 

yang nantinya akan digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana termasuk 

kegiatan perbaikan rumah korban bencana. 

Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 8 huruf d memiliki tanggungjawab 

dalam penyelenggaraan pennagulangan bencana dengan mengalokasikan anggaran 

penanggulangan bencana yang memadai. Dalam hal ini, bahwa Pemerintah Daerah 

                                                           
13 https://www.samawarea.com/2018/08/27/bantuan-mensos-untuk-korban-gempa-sumbawa-

hanya-157-milyar/. Diakses 6 Februari 2019 

https://www.samawarea.com/2018/08/27/bantuan-mensos-untuk-korban-gempa-sumbawa-hanya-157-milyar/
https://www.samawarea.com/2018/08/27/bantuan-mensos-untuk-korban-gempa-sumbawa-hanya-157-milyar/
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setiap tahunnya telah mengangarkan anggaran untuk penangulangan bencana baik 

itu untuk kegiatan pra bencana, tanggap darurat dan kegiatan prabencana yaitu 

kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. 

 Setiap tahunnya, anggaran Penanggulangan Bencana telah dianggarkan di 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa. Pada tahun 2015 

jumlah anggaran untuk BPBD di Kabupaten Sumbawa berjumlah Rp. 

4.670.033.310,0014. Jumlah anggaran pada tahun 2016 meningkat dari tahun 

sebelumnya yaitu Rp.6.665.173.268,00. Sedangkan jumlah anggaran untuk Badan 

Penanggulangan Daerah pada tahun 2017 berjumlah Rp.6.078.158.973,00 dan 

meningkat pada tahun 2018 sebesar Rp.7.147.505.343,00. 

 Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa termasuk konsisten dalam 

menganggarkan dana bencana, terbukti dengan meningkatnya anggaran sebesar 1,9 

% setiap tahun sejak tahun 2015 hingga tahun 2018. Anggaran bencana dikelola 

langsung oleh BPBD untuk keperluan bencana 

 Kabupaten Sumbawa ternyata setiap tahunnya selalu mengalami bencana 

alam, baik itu banjir bandang dan kekaringan. Banyaknya bencana alam dan 

anggaran yang ditetapkan di BPBD Kabupaten Sumbawa seakan tidak cukup untuk 

kepeluan bencana. Termasuk saat terjadinya gempa bumi di Kabupaten Sumbawa 

yang mengakibatkan banyaknya kerugian dan kerusakan. Perlu adanya pengelolaan 

anggaran yang tepat agar anggaran yang telah ditetapkan mampu 

dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. 

 Kegiatan Penanggulangan Bencana pasca bencana gempa bumi di 

Kabupaten Sumbawa mendapat bantuan dana dari BNPB. Bantuan anggaran 

                                                           
14 Sumbawa.go.id. diakses 6 Februari 2019 
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diberikan atas permohonan Pemerintah Daerah yang diajukan kepada BNPB. 

Dikarenakan sektor permukiman menjadi hal yang sangat prioritas, maka diberikan 

dana bantuan stimulan untuk perbaikan rumah melalui Dana Siap Pakai BNPB 

sebesar Rp. 244.670.000.000. 

 Bantuan yang diberikan BNPB membuat BPBD Kabupaten harus mampu 

mengelola anggaran tersebut demi kepentingan masyarakat. dengan 

mempertimbangkan masyarakat yang lebih membutuhkan seperti masyarakat yang 

terdata sebagai rumah rusak berat. 

 Kebijakan yang baik dapat terjadi jika adanya kesadaran dari seluruh pihak 

dalam mengutamakan responsibilitas dalam pengelolaan anggaran. Responsibilitas 

harus dimiliki oleh setiap aparatur negara, karena dengan adanya resposibilitas 

membuat pemegang dan pelaksana kebijakan memiliki tanggung jawab dalam 

pelaksanaan tugasnya.  

 Berdasarakan Teori Herbet J, Spiro bahwa pemerintahan yang baik dapat 

diukur dengan 3 hal : 1.) Responcibility as accountability dimana Pemerintah atau 

pemegang jabatan mampu bertanggungjawab terhadap tugas yang didapatkan. 2.) 

Responsibility as obligation dimana Pemerintah telah siap dengan resiko dan segala 

tanggungjawab dalam menjalankan tugas, dalam hal ini pemerintah harus mampu 

mempertanggungjawabkan kepada dirinya, masyarakat dan juga kepada Tuhan. 3.) 

Responsibility as cause yaitu bagaimana seorang pemerintah atau pemegang 

jabatan peduli terhadap rekan kerja dan juga terhadap masyrakat15. 

 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, 

dijelaskan bahwa penanggulangan bencana ialah serangkaian upaya yang dilakukan 

                                                           
15 Rindawati Septi, Marjoyo. “Responsibilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) Kota Bengkulu”, Sosiohumaniora, Volume 19 No 2 Juli 2017. Hlm 122 
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dengan pembuatan kebijakan pembangunan yang berisiko menimbulkan bencana, 

pencegahan bencana dan rehabilitasi16. Pemerintah Daerah memiliki wewenang dalam 

penyelenggaran penanggulangan bencana sesuai pasal 9:  

“a.) Penetapan Kebijakan Penanggulangan Bencana pada wilayah selaras 

dengan kebijakan pembangunan daerah b.) Pembuatan perencanaan 

pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan 

bencana c.) Pelaksanaan kebijakan kerjasama dalam penanggulangan 

bencana dengan Provinsi, Kabupaten/Kota lain d.) Pengaturan penggunaan 

teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman e.) Perumusan kebijakan 

pencegahan dan penguasaan sumber daya alam melebihi kemampuan dan f.) 

Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang yang berskala Provinsi, 

Kabupaten/Kota” 

 

Demi memaksimalkan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai 

pasal 18 dan 19 Undang-Undang No 24 Tahun 2007, maka dibentuklah sebuah 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan didukung oleh Peraturan Menteri 

Dalam Negeri No 46 Tahun 2008 bahwa setiap daerah perlu dibentuk Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

(BPBD) Provinsi, Kabupaten/Kota. Sesuai dengan fungsi dari BPBD dalam Pasal 

23 ayat 2 bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki fungsi dalam 

pelaksanaan penanggulangan bencana meliputi : a.) Pra Bencana b.) Saat Tanggap 

Darurat dan c.) Pasca Bencana. 

Anggaran Penanggulangan Bencana diatur didalam Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan 

Dana Bantuan Bencana. Didalam Peraturan Pemerintah Pasal 1 No 22 Tahun 2008 

dijelaskan bahwa anggaran penanggulangan bencana ialah anggaran yang 

digunakan untuk tahap pra bencana, kondisi bencana, dan keadaan pasca bencana. 

Dana bantuan bencana bersumber dari Anggaran Pendaptan dan Belanja Negara 

                                                           
16 Undang-Undang No 24 Tahun 2007 Tentang Peanggulangan Bencana. 
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(APBN), Anggaran Pendaptan dan Belanja Daerah (APBD) dan juga masyarakat 

dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam 

mengelola dana bantuan bencana17.  

Anggaran yang telah ditetapkan di Anggaran Pendaptan dan Belanja Negara 

(APBN) untuk bantuan bencana dibagi menjadi tiga, yaitu dana Kontijensi Bencana 

yang merupakan dana yang digunakan dalam tahap pra bencana, dana siap pakai 

yaitu dana yang disimpan didalam anggaran Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana (BNPB) untuk keperluan tanggap darurat, dan juga dana bantuan berpola 

Hibah yang disediakan didalam Anggaran Pendaptan dan Belanja Negara (APBN) 

untuk keperluan pasca bencana. 

Dana untuk kegiatan pasca bencana bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

dan dana yang bersumber dari masyarakat seperti sumbangan dan lainnya. Dana 

atau anggaran yang ditetapkan APBD akan dikelola oleh BPBD18. Selanjutnya 

bantuan yang terkumpul dari masyarakat akan di catat oleh Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah (BPBD). Sesuai dengan pasal 9 bahwa setiap pengumpulan dana 

harus mendapat izin lembaga yang berwenang dan membuat laporan kepada Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Dana yang terkumpul akan 

dipergunakan semestinya sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD.  

Anggaran pasca bencana yaitu pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi 

bersumber dari dana pola hibah dan Dana Siap Pakai (DSP) yang akan digunakan 

untuk ganti rugi kepada masyarakat yang menjadi korban. Selanjutnya dana yang 

                                                           
17 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan 

Bencana pasal 1 
18 Ibid Pasal 6 
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digunakan akan dipertanggungjawabkan sesuai dengan Undang-Undang yang 

berlaku. 

Pemerintah Daerah Sumbawa melalui Peraturan Bupati No 50 Tahun 2015 

Tentang Standar Pelayanan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Sumbawa berusaha meningkatkan kapabilitas BPBD dalam pelayanan 

pada penyelenggaraan penanggulangan bencana. Selain itu adanya Peraturan 

Daerah Kabupaten Sumbawa No 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan 

Penanggulangan Bencana memudahkan Pemerintah Daerah atau Badan dalam 

penanggulangan bencana. Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca Bencana diatur 

dalam Peraturan Bupati Kabupaten Sumbawa Nomor 21 Tahun 2017 Tentang 

Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana. Peraturan Bupati ini 

diterbitkan atas adanya kerjasama antara BPBD Kabupaten Sumbawa dengan 

Japan International Cooperation Agency (Jica) dalam peningkatan kapabilitas 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa untuk 

penanganan bencana di Kabupaten Sumbawa.  

Tahap pasca bencana difokuskan dalam rehabilitasi yaitu perbaikan 

aktivitas masyarakat korban gempa. Pada tahap rehabilitasi perlu pendampingan 

dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah melalui BNPB dan BPBD telah menetapkan anggaran dalam percepatan 

rehabilitasi tersebut. Selain rehabilitasi, tahap pasca bencana akan didukung oleh 

rekonstruksi yaitu pembangunan kembali sarana dan prasarana publik untuk 

mendorong kegiatan masyarakat, seperti perbaikan sekolah, kantor pemerintahan, 

rumah sakit dan juga perbaikan sarana dan prasarana lainnya. 
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Adanya Peraturan yang mengatur pengelolaan anggaran pasca bencana 

yang terjadi di Kabupaten Sumbawa tahun 2018 mewajibkan Pemerintah Daerah 

dan BPBD untuk mempertanggungjawabkan segala jenis bantuan dana yang 

diterima demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Setiap tahunnya dana bantuan 

bencana akan masuk didalam APBN ataupun APBD. Oleh karena itu Pemerintah 

Pusat ataupun Pemerintah Daerah harus mampu mengoptimalkan pelayanan kepada 

masyarakat. Termasuk kondisi pasca bencana yaitu pada tahap rehabilitasi dan 

rekonstruksi.  

Tahap rehabilitasi dan rekonstruksi membutuhkan dana yang tidak sedikit, 

anggaran yang telah ditetapkan di APBD memerlukan pertanggungjawaban dari 

BPBD selaku pengelola anggaran. Selain itu banyaknya dana yang dikumpulkan 

masyarakat tanpa izin dari BPBD mengakibatkan dana tersebut tidak terdata, 

sehingga dana yang dikumpulkan masyarakat tidak mampu dimaksimalkan dalam 

membantu korban bencana.  

Dalam kondisi ini perlu adanya responsibilitas dari Pemerintah Daerah 

untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran yang diterima. Karena 

pada dasarnya bantuan dana untuk mempercepat masyarakat yang menjadi korban 

agar dapat merasakan kembali kehidupan yang layak seperti sebelum terjadinya 

gempa bumi. Berdasarkan permasalahan ini, maka penulis ingin meneliti mengenai 

“Responsibilitas Pengelolaan Anggaran Penanggulangan Bencana Studi 

Tentang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di 

Kabupaten Sumbawa”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1.2.1. Bagaimana responsibilitas pengelolaan anggaran penanggulangan bencana 

dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di Kabupaten 

Sumbawa? 

1.2.2 Apa saja hambatan dalam pengelolaan anggaran penanggulangan bencana 

pasca bencana gempa bumi di Kabupaten Sumbawa? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Untuk Mengetahui Responsibilitas Pengelolaan Anggaran Penanggulangan 

Bencana dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di 

Kabupaten Sumbawa. 

1.3.2 Untuk Mengetahui Hambatan dalam Pengelolaan Anggaran Penanggulangan 

Bencana Pasca Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Sumbawa. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari peneitian ini sebagai berikut : 

1.4.1 Teoritis dan Akademis 

a. Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh 

pengetahuan lebih lanjut tentang Responsibilitas Pengelolaan Anggaran 

Penanggulangan Bencana dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca 

Gempa Bumi di Kabupaten Sumbawa. 

b. Memberikan wawasan atau pengetahuan mengenai responsibilitas 

pengelolaan anggaran penanggulangan bencana pasca gempa bumi yang 

terjadi di Kabupaten Sumbawa. 

c. Menjadi sumber referensi bagi peneilitian selanjutnya yang membahas 

mengenai responsibilitas pengelolaan anggaran bantuan bencana. 
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1.4.2 Praktis 

Dapat dijadikan sebagai rekomendasi dan evaluasi bagi Pemerintah Daerah 

maupun Pemerintah Pusat untuk kebijakan kedepannya. 

1.5 Defisini Konsep 

Definisi konsep merupakan batasan masalah-masalah variable yang dijadikan 

pedoman dalam penelitian dilapangan. Definisi konsep dapat diartikan sebagai 

definisi konsep lainnya19. Untuk memudahkan dalam dalam penggunaan teori yang 

ada, maka definisi konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.5.1 Responsibilitas 

Responsibilitas merupakan kemampuan organisasi atau lembaga dalam 

memberi pelayanan sesuai dengan aturan atau prosedur yang telah ditetapkan20. 

Responsibilitas dapat mengukur sejauh mana pelayanan yang diberikan oraganisasi 

atau lembaga dalam memberi pelayanan kepada publik secara maksimal. 

Berdasarakan Teori Herbet J, Spiro bahwa responsibilitas dapat diukur 

dengan 3 hal : 1.) Responcibility as accountability dimana Pemerintah atau 

pemegang jabatan mampu bertanggungjawab terhadap tugas yang didapatkan. 2.) 

Responsibility as obligation dimana Pemerintah telah siap dengan resiko dan segala 

tanggungjawab dalam menjalankan tugas, dalam hal ini pemerintah harus mampu 

mempertanggungjawabkan kepada dirinya, masyarakat dan juga kepada Tuhan. 3.) 

Responsibility as cause yaitu bagaimana seorang pemerintah atau pemegang 

jabatan peduli terhadap rekan kerja dan juga terhadap masyrakat21. 

                                                           
19 Silalahi, Uber. 2012. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Refika Adiatama. Hlm 19 
20 Syarifah, Muslimah.2016.” Responsibilitas Pelayanan Publik Pada RSUD Salewangan 

Kabupaten Maros”. Universitas Hasanuddin. Skripsi. Hlm 11 
21 Rindawati Septi, Marjoyo. “Responsibilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) Kota Bengkulu”, Sosiohumaniora, Volume 19 No 2 Juli 2017. Hlm 122 
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Saat terjadinya bencana  maka daerah tersebut akan memperoleh dana 

bantuan bencana baik dari Pemerintah Pusat ataupun dana swadaya masyarakat. 

Selain itu, didalam APBD telah dianggarakan dana bantuan sosial yang disimpan 

di dalam anggaran BPBD. Dengan adanya dana bantuan bencana ini, seharusnya 

Pemerintah Daerah ataupun BPBD dapat memaksimalkan rehabilitasi dan 

rekonstruksi pasca bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Sumbawa. 

Pemerintah Daerah sebagai pembuat kebijakan harus mampu menyesuaikan 

kebijakan dengan peraturan yang telah ditetapkan dipusat. Dalam hal ini, kebijakan 

yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan Pemerintah Pusat. 

1.5.2 Pengelolaan Anggaran Penanggulangan Bencana 

Anggaran Bantuan Bencana ialah anggaran yang digunakan saat kondisi pra 

bencana, kondisi darurat dan pasca bencana. Anggaran Penanggulangan Bencana dibagi 

menjadi tiga, yaitu Kontijensi yaitu dana yang digunakan untuk pra bencana. Dana yang 

kedua ialah dana siap pakai yang digunakan saat kondisi darurat. Dalam hal ini dana siap 

pakai akan disimpan di rekening BNPB. Dana yang ketiga ialah dana bantuan berpola 

hibah yang diberikan oleh pemerintah kepada korban bencana pasca bencana dan 

dugunakan untuk keperluan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana22. 

Pengelolaan Anggaran Penangulangan Bencana dijelaskan didalam UU 

Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dan dijelaskan lebih 

detail mengenai pendanaan dan pengelolaan bantuan di Peraturan Pemerintah 

Nomor 22 Tahun 2008 pasal 2 bahwa pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana 

didukung untuk penanggulangan bencana yang berdayaguna, berhasil dan mampu 

untuk dipertanggungjawabkan. 

                                                           
22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan 

Pengelolaan Dana Bantuan Bencana. Pasal 5 
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 bahwa anggaran 

penanggulangan bencana dialokasikan di anggaran pendapatan dan belanja yang 

memadai, dan juga dilaokasikan kedalam dana siap pakai. Perauran Pemerintah 

Nomor 22 Tahun 2008  pasal 3 bahwa pengelolaan dana bencana meliputi : a.) 

sumber dana penanggulangan bencana b.) penggunaan dana penanggulangan 

bencana c.) Pengelolaan bantuan bencana d.) pengawasan, pelaporan dan 

pertanggungjawaban pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana. 

1.5.3 Rehabilitasi dan Rekostruksi Pasca Bencana 

Rehabilitasi Pasca Bencana 

Upaya rehabilitsi paca bencana ialah perbaikan dan pemulihan semua aspek 

pelayanan public atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah 

pasca bencana dengan sasaran utama untuk normlisasi atau atau berjalannya secara 

wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca 

bencana23. Upaya rehabilitasi menjadi faktor penting dalam pemulihan pasca 

bencana, karena adanya perbedaan kondisi masyarakat pra bencana dan pasca 

bencana. 

Tahap rehabilitasi pada sektor permukiman di Kabupaten Sumbawa 

termasuk rumah rusak sedang dan rumah rusak ringan. Dikarenakan rumah rusak 

sedang dan ringan masih dapat diperbaiki dan ditempati kembali. 

 

1.5.4 Rekonstruksi Pasca Bencana 

Rekonstruksi ialah pembangunan kembali sarana dan prasarana, 

kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan juga 

                                                           
23 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Pasal 1 
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pada tingkat masyarakat dengan sasaran utama tumbuh berkembangnya kegiatan 

eknomi, sosial dan budaya, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala 

aspek kehidupan masyarakat di wilayah pasca bencana24. Proses rekonstruksi akan 

mempercepat kembalinya aktivitas masyarakat pasca bencana. Dengan adanya 

pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana dalam setiap aspek kehidupan. 

Seperti kembalinya pelayanan publik yang maksimal, kegiatan belajar mengajar 

dan aktivitas sosial lainnya. 

Pada tahap rekonstruksi sektor permukiman di Kabupaten Sumbawa, 

termasuk didalam rumah rusak berat. Rumah rusak berat akan dibangun kembali 

sesuai dengan aturan pemerintah. sehingga rumah rusak berat ini tidak dapat 

ditempati oleh masyarakat sehingga harus dibangun dari awal kembali. 

1.6 Definsi Operasional 

Definisi Operasional adalah unsur penelitian yang memberikan gambaran 

mengenai cara untuk mengukur satu variable dan pembatasan dalam menjawab 

permasalahan. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengukur bagaimana 

Responsibilitas Pengelolaan Anggaran Penanggulangan Bencana Pasca Gempa 

Bumi di Kabupaten Sumbawa. 

 

1.6.1 Responsibilitas Pengelolaan Anggaran Penanggulangan Bencana 

dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di 

Kabupaten Sumbawa. 

a. Perencanaan Anggaran Rehabilitasi dan Rekonstruksi sektor 

Permukiman 

                                                           
24 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Penanggulangan Bencana Pasal 1 
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b. Sumber Pendanaan pada Sektor Permukiman 

c. Mekanisme Pengelolaan Anggaran Penanggulangan Bencana 

 

1.6.2 Hambatan dalam Pengelolaan Anggaran Penanggulangan Bencana 

Pasca Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Sumbawa 

a. Koordinasi 

b. Masyarakat 

c. Sosialisasi 

d. Sarana dan Prasarana 

e. Aplikator 

f. Regulasi atau peraturan 

g. Polititasi bencana 

1.7 Metode Penelitian 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan dengan tujuan dan kegunaan tertentu25. Dalam Penelitian ini 

menggunakan metode Kualitatif yang dijelaskan secara deskriptif. 

1.7.1 Jenis Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode deskriptif Kulaitatif 

dengan studi lapangan. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan fakta dan fenomena yang saat ini terjadi. Di dalamnya terdapat 

upaya-upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi 

yang sedang terjadi. Metode deskriptif ini kemudian digunakan untuk 

menggambarkan tentang Responsibilitas Pengelolaan Anggaran Penanggulangan 

                                                           
25 Sugiyono.2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Hlm. 2 



 

18 
 

Bencana dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Kabupaten 

Sumbawa. 

Pemilihan metode ini karena untuk mengetahui Responsibilitas Anggaran 

diperlukan sudi lapang atau penelitian dan pengamatan secara langsung. Hasil dari 

pengamatan akan dijelaskan secara deskriptif oleh peneliti. 

1.7.2 Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah seseorang yang memiliki keterangan dan 

informasi terkait pembahasan penelitian. Adapun yang menjadi subyek pada 

penelitian ini yakni sebagai berikut: 

a) Kepala Bidang Tanggap Darurat dan Kepala Pelaksana Kegiatan Badan 

Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa 

b) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Sumbawa 

c) Kepala Bidang Bencana Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa 

d) Kepala Camat Kecamatan Alas 

e) Tim Pndamping Pemerintah Desa Kalimango Kecamatan Alas Kabupaten 

Sumbawa 

f) Kelompok Masyarakat Desa Kalimango Kecamatan Alas (POKMAS)  

g) Tim Fasilitator 

h) Aplikator atau penyedia barang 

i) Tukang bangunan 

j) Babinsa Desa Kalimango Kecamatan Alas 

k) Lembaga non Pemerintah/Relawan 

l) Masyarakat Korban Bencana Gempa Bumi  
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1.7.3 Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui terjun 

lapang. Kuncoro mengungkapkan bahwa data primer adalah data yang biasanya 

diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan 

dan original.26 Sehingga data primer akan diperoleh melalui wawancara dan 

observasi secara langsung yang dilakukan oleh peneliti selama kegiatan penelitian 

di Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dan sifatnya 

sebagai pelengkap.27 Dalam proses penulisan penelitian ini mengharapkan 

mendapatkan data berupa data fisik dokumen, dokumentasi, jurnal, buku, media 

cetak, media elektronik, formula yang berisikan tentang Responsibilitas 

Pengelolaan Anggaran Penanggulangan Bencana dalam Rehabilitasi dan 

Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Sumbawa. 

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data 

Adapun cara mengumpulkan data yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Observasi 

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk 

menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.28 

Observasi dalam penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sumbawa. Observasi 

                                                           
26 Nafi’ah, Ulin, Penerapan Sistem Komputerisasi Online Tenaga Kerja Luar Negeri 

(SISKOTKLN) dalam Upaya Melindungi Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri, (Universitas 

Muhammadiyah Malang: Skripsi Sarjana, 2015), Hlm. 17 
27 Lane, J.1994.Ekonomi Politik Komperatif.Jakarta: Raja Grafindo Persada 
28 Bungin.2010.Penelitian Kualitatif.Jakarta: Prenada Media Group. Hlm. 115 
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dimaksudkan agar mendapatkan pengetahuan dan pemahaman Bagaimana 

Responsibilitas Pengelolaan Anggaran Penanggulangan Bencana Bencana 

dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Kabupaten 

Sumbawa. 

b. Wawancara 

Esterberg mendefinisikan interview (wawancara) adalah pertemuan 

dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga 

dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.29 Dalam penelitian 

ini, penulis mewawancarai narasumber terkait, diantaranya adalah: 

a.) Kepala Bidang Tanggap Darurat dan Kepala Pelaksana Kegiatan Badan 

Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa 

b.) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa 

c.) Kepala Bidang Bencana Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa 

d.) Kepala Camat Kecamatan Alas 

e.) Tim Pndamping Pemerintah Desa Kalimango Kecamatan Alas 

Kabupaten Sumbawa 

f.) Kelompok Masyarakat Desa Kalimango Kecamatan Alas (POKMAS)  

g.) Tim Fasilitator 

h.) Aplikator atau penyedia barang 

i.) Tukang bangunan 

j.) Babinsa Desa Kalimango Kecamatan Alas 

k.) Lembaga non Pemerintah/Relawan 

l.) Masyarakat Korban Bencana Gempa Bumi  

                                                           
29 Sugiyono.2014.Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.Bandung: Alfabeta. Hlm. 231 
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c.) Dokumentasi 

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode 

observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.30  Dokumentasi yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah dari dokumen-dokumen yang 

berkaitan dengan Pengelolaan Anggaran Penangulangan Bencana Paca 

Gempa Bumi di Kabupaten Sumbawa. 

1.7.5 Lokasi Penelitian 

Sejalan dengan apa yang ingin diketahui dalam penelitian ini maka lokasi 

penelitian yaitu sebagai berikut: 

1. Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat yang meliputi Desa 

Kalimango Kecamatan Alas. 

1.7.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah 

kualitatif, yaitu Proses pengolahan data diawali dan pembuatan catatan lapangan. 

Tahap selanjutnya menganalisis data yang telah dibuat dalam catatan lapangan. 

Menurut Bogdan dan Biklen, analisis data kualitatif dilakukan dengan cara 

mengorganisasi data, memilihnya menjadi satuan yang dapat dianalisis, 

menemukan hal penting, dan memutuskan bagian yang akan disampaikan kepada 

orang lain.31 Adapun proses analisis data yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1.7.6.1 Pengumpulan data 

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. 

Kegiatan pengambilan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan 

wawancara dan dokumentasi. Peneliti akan melakukan analisa terlebih dahulu 

                                                           
30Sugiyono.2014.Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.Bandung: Alfabeta. Hlm. 240 
31 http://dosensosiologi.com/teknik-analisis-data-kuantitatif-kualitatif-lengkap/. diakses pada 

tanggal 05 Juni 2018. 

http://dosensosiologi.com/teknik-analisis-data-kuantitatif-kualitatif-lengkap/
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dari data yang telah didapatkan baik itu dari observasi langsung, wawancara 

ataupun data dokumentasi. Data-data yang telah dikumpulkan kemudian 

dimasukkan ke dalam pembahasan sesuai judul atau tema yang diangkat oleh 

peneliti. 

1.7.6.2 Reduksi Data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-

catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai 

dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-

gugus, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data atau 

informasi yang tidak relevan. 

1.7.6.3 Display Data 

Display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Penyajian data kualitatif disjikan dalam bentuk teks naratif. 

Penyajiannya juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel dan bagan. Peneliti 

akan menarasikan informasi-informasi yang didapatkan baik melalui wawancara 

maupun dengan analisa dokumen yang didapatkan peneliti pada saat melakukan 

observasi. 

1.7.6.4 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari pengumpulan data, maka data akan dipilih sesuai 

dengan kebutuhan analisis penelitian. Hasil analisis data akan menjadi kesimpulan 

dalam penelitian. 

 

 


