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 Ilham Ramadhan “Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 
Dalam Penanggulangan Bencana Daerah (Studi Kasus Bencana Alam di Kecamatan 
Medan Labuhan Kota Medan)” Studi Kepemerintahan Universitas Medan Area. 
 Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan 
nasional yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat 
maupun sesudah terjadinya bencana. 
 Undang-Undang Penanggulangan Bencana Nomor 24 tahun 2007 merupakan 
dasar pembentukan Badan Nasional Penanggilangan Bencana (BNPB). Seringnya 
terjadi bencana alam di negara kita dan daerah-daerah di Indonesia termasuk khususnya 
di Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara perlu mendapat 
perhatian dalam penanggulangannya. 
 Bertitik tolak dari hal tersebut penulis tertarik meneliti dan memilih judul untuk 
diangkat dalam penulisan skripsi yakni “ Peran Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Daerah (Studi Kasus Bencana 
Alam Di Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan). 
 Dalam skripsi ini penulis menidentifikasi masalah dimana belum tercukupinya 
kemampuan dan intelektual sumber daya manusia Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD) Kota Medan. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai dalam hal 
peningkatan kemampuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan 
dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tingkat dan luas wilayah Kota Medan dengan 
ragam bentuk bencana alam. Maka perlu “peranan Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD) dalam penanggulangan kasus-kasus bencana di Kecamatan Medan 
Labuhan”. Untuk mengetahui itu diperlukan pemahaman peranan strategik Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan tugas-tugas serta fungsinya, memahami 
bencana alam itu sendiri bencana alam termasuk sumber-sumber daya bantuan bencana 
dan bagaimana pemerintahan lewat BNPB mampu menanggulanginya, penelitian ini 
mengambil lokasi di Kecamatan Medan Labuhan dengan jenis penelitian kualitatif 
deskriptif. 
 Dalam penelitian ini ditemukan bahwa masyarakat membutuhkan sosialisasi 
penanggulangan bahaya bencana alam dan bagaimana upaya-upaya penanggulangannya 
dan dari segi bantuan BNPB cukup tanggap dalam melakukan dan memberikan bantuan 
sekalipun di daerah Medan Labuhan bencana alam yang terjadi masih sebatas 
kebakaran, tetapi munculnya berbagai kebakaran yang terjadi dipicu juga oleh faktor 
padatnya penduduk sehingga sering kali bencana yang seharusnya dapat dilokalisir tetap 
menjadi besar, maka dalam hal ini pemerintah seharusnya mampu menata ruang hunian 
penduduk dan akses antisipasi penanggulangan bencana di masyarakat dan memberikan 
pendidikan sadar akan bahaya bencana alam termasuk bagaimana penanggulangannya 
atau mensosialisasikan kepada penduduk termasuk membentuk satgas-satgas atau 
relawan-relawan yang siap membantu pemerintah dalam menanggulangi bencana alam. 
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