
ABSTRAK 

BAHTIAR. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam 
Menanggulangi Resiko Bencana Tanah Longsor Di Kabupaten Sinjai 
(dibimbing oleh Rosdianti Rasak dan Anwar Parawangi). 

 Peran pemerintah dalam menanggulangi bencana alam merupakan 
kewajiban bagi pemerintah dan merupakan suatu system yang diperlukan setiap 
daerah sebagi organ yang menyangkut keselamatan dan keamanan bagi setiap 
orang. Akan tetapi dalam mengatasi semua itu sebelum terjadi hingga 
menyebabkan kerugian materi bahkankehilangan nyawa sekaligus. Oleh karena 
itu, antisipasi sejak dini sangat penting untuk lebih ditingkatkan lagi. 

 Selain pemerintah daerah, masyarakat juga memiliki hal penting dalam 
berpartisipasi untuk memberdayakan kehidupannya. Agar rasa dan antisipasi 
masyarakat rawan berdampak resiko bencana. Berdasarkan hal tersebut peneliti 
terdorong untuk mencoba menggambarkan dan menjelaskantentang Peran Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Resiko Bencana Tnah 
Longsor di Kabupaten Sinjai. 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif (menjelaskan kondisin 
objek denagn cara-cara ilmiah) dengan informan sebanyak 12 (Duabelas) orang 
yang dipilih berdasarkan pandangan dari penulis bahwa informan tersebut 
memiliki pengetahuan dan informasi mengenai masalah yang diteliti, antara lain : 
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Sekertaris 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), staf Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah (BPBD), Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat yang tidak lain 
menjadi korban bencana tanah longsor itu sendiri. Data yang dikumpulkan dengan 
menggunakan instrument antara lain : observasi dan dokumentasi serta 
dikembangkan dengan hasil wawancara terhadap informan. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Badan penanggulangan 
Bencana Daerah Dalam Menanggulangi resiko Bencana Tanah Longsor di 
Kabupaten Sinjai, bisa dikategorikan baik, karena berdasarkan hasil penuturan 
dari masyarakat yang menjadi korban bencana tanah longsor itu sendiri mersakan 
program-program yang telah pemerintah laksanakan serta kesiapsiagaan yang 
sangat intesif dilakukan dengan baik sebelum terjadi tanah longsor. Begitu juga 
dengan kerja sama Badan Penanggulangan Bencanan daerah dan Masyarakat 
dalam menanggulangi resiko bencana tanah longsor terjalin dengan baik dengan 
ikut serta berpartisipasi dan aktif dalam melibatkan diri dalam persiapan dan 
penanganan ketika bencana terjadi. 
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