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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pulau Jawa dikenal dengan fenomena alam seperti banjir, sebagai contoh 

Jakarta yang sudah akrab di telinga masyarakat sebagai daerah langganan banjir. 

Karena banjir selalu datang setiap tahunnya yang mengorbankan harta benda 

masyarakat, bahkan sampai korban nyawa akibat dari banjir tersebut. Banjir 

merupakan bencana alam yang disebabkan oleh berbagai fenomena atau tingkah 

laku manusia, seperti penebangan hutan secara ilegal, pembuangan sampah secara 

sembarangan, dan banjir secara alami.  

Menurut data BNPB1 (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) tercatat 

bawa bencana banjir yang terjadi pada tahun 2015 sampai awal tahun 2016 telah 

merendam 9.882 unit rumah dan 730.914 jiwa menderita dan mengungsi, selain 

itu menurut BNPB jumlah bencana yang terjadi pata tahun 2015 meningkat di 

tahun 2016, akan tetapi berkurang pada jumlah korban meninggal dan hilang. 

Melihat fenomena bencana yang pernah terjadi di Indonesia, misalnya Tsunami 

yang terjai di Aceh yang memakan korban lebih dari 15.000 nyawa manusia dan 

bencana alam lainnya sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa bencana adalah 

suatu kejadian yang mengakibatkan kerugian atau kehilangan nyawa manusia 

yang diakibatkan oleh rusaknya alam.   

Bencana dibagi menjadi tiga, yaitu bencana alam, bencana sosial, dan 

bencana industri. Bencana alam adalah bencana yang disebabkan oleh alam 

semesta, hal ini bisa disebabkan adanya undangan manusia secara ilegal seperti 

                                                           
1 Data bencana banjir  http://dibi.bnpb.go.id/ diakses pada tanggal 15 April 2016 
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penebangan hutan ilegal, pembuangan sampah sembarangan, sehingga 

mengakibatkan berbagai bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, 

dan masih banyak lagi yang tidak disebutkan. Beberapa aspek yang perlu di 

pikirkan dan dikelola adalah menyangkut kebijakan, strategi dan taktis dalam 

penanganan operasional bencana yang disebut sebagai manajemen bencana. Salah 

satu tujuan manajemen bencana adalah mencegah atau setidaknya menimialisir 

jatuhnya korban jiwa dan harta benda yang diakibatkan oleh peristiwa bencana2. 

Peristiwa bencana alam seringkali terjadi dengan cara tidak terduga dan 

diluar perkiraan manusia sehingga diperlukan kegiatan atau aksi tanggap darurat 

bencana. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang 

penyelenggaraan penanggulangan bencana menyatakan bahwa tanggap darurat 

(emergency response) bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan 

dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang 

ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta 

benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, 

penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Untuk melakukan upaya 

pengurangan risiko bencana dilakukan penyusunan rencana aksi pengurangan 

risiko bencana. Rencana aksi pengurangan resiko bencana ini meliputi rencana 

aksi nasional yang di koordinasi oleh BNPB (Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana) dan rencana aksi daerah yang dikoordinasi oleh BPBD (Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah).  Rencana aksi pengurangan resiko bencana 

disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum yang meliputi unsur 

                                                           
2Aldiwanta, masde.2010.Menyingkap Rahasia Fenomena Alam dan Badai 

Matahari.Yogyakarta.Tugu Publisher. 
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dari Pemerintah, non pemerintah, masyarakat, dan lembaga usaha yang 

dikoordinasikan oleh BNPB dalam skala nasional dan BPBD dalam skala daerah. 

 Pada proses  penanggulangan dan tanggap darurat bencana,  BPBD (Badan 

Penanggulangan Bencana) memiliki peran penting dalam melakukan manajemen 

bencana daerah. BPDB adalah badan yang di bentuk pada skala daerah, tugas dan 

fungsingnya sama dengan BNPB (Badan Nasionalal Penanggulangan Bencana) 

yaitu untuk menjadi koordinator terhadap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) 

yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana.   

Mengacu pada visi dan misi BPBD Kabupaten Lamongan, fungsi 

koordinasi BPBD secara umum meliputi; Regulasi, kelembagaan, perencanaan, 

penyelenggaraan dan pendanaan3 . BPBD memiliki wewenang untuk membagi 

peran setiap SKPD dalam menejemen bencana. Diharapkan setiap SKPD yang 

terlibat dalam penanggulangan bencana dapat bekerja maksimal guna 

pengurangan resiko terjadinya bencana. Dalam proses menejemen bencana 

khususnya penanggulangan bencana banjir, BPBD Kabupaten Lamongan 

bekerjasama dengan beberapa instansi antara lain PMI, Dinas Pekerjaan Umum, 

Dinas Pengairan, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Dinas 

Pendidikan. 

Sebagaimana diatur dalam Undang–Undang Nomor 24 tahun 2007, BPBD 

memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi koordinasi, komando sekaligus operasi 

dan pelaksana. Umumnya SKPD hanya memiliki fungsi koordinasi, atau 

operasional, atau hanya memiliki fungsi komando dan koordinasi. Konsep 

                                                           
3 Dokumen Rencana Penanggulangan bencana daerah Kabupaten lamongan  
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koordinasi lintas sektoral sesuai dengan rencana kontijensi kabupaten lamongan 

adalah koordinasi dilakukan oleh BPBD baik pada lembaga-lembaga 

pemerintahan, swasta dan relawan yang sesuai dengan kondisi  saat banjir. 

Konsep kelembagaan ini menggangugugat kelembagaan dan tata kelola 

pemerintahan yang ada, karena fungsi BPBD diperkirakan akan mengambil 

beberapa fungsi yang dimiliki SKPD lain selama ini diemban oleh sejumlah 

SKPD dan keadaan ini akan memperbesar kemungkinan terjadinya tumpang 

tindih tupoksi penanggulangan bencana pada saat dilapangan.  

Menurut Hasibuan (2006) menyatakan bahwa fungsi koordinasi adalah 

kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur 

manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan 

organisasi. Dalam hal ini peran BPBD dalam mengarahkan, mengintegrasikan, 

mengkoordinasikan sangat penting dalam tanggap bencana maupun 

penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Lamongan. Langkah-langkah 

penanggulangan bencana alam yang dilakukan di kabupaten Lamongan dirasa 

belum efektif, cenderung bersifat kuratif  dan kurang terkoordinasi sehingga 

mengakibatkan tumpah tindih kegiatan yang berdampak pada semakin banyaknya 

kerugian materiil dan non-materiil (RPB kabupaten Lamongan 2014).  

 Menejemen bencana meliputi 3 tahap antara lain, yang pertama pra-

bencana, saat tanggap darurat, dan yang ketiga pasca-bencana. Mitigasi adalah 

tindakan yang diambil sebelum bencana terjadi dengan tujuan untuk mengurangi 

atau menghilangkan dampak bencana terhadap masyarakat dan lingkungan. 

Mitigasi sering juga dikatakan sebagai pencegahan atau pengurangan resiko 

bencana dan dianggap sebagai landasan menejemen bencana. Kesiapsiagaan 
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berarti merencanakan tindakan untuk merespon jika terjadi bencana. Perbedaan 

antara kesiapsiagaan dan mitigasi ialah mitigasi menganggap bencana dapat 

diatasi atau dicegah namun kesiapsiagaan mengasumsikan bahwa bencana akan 

terjadi dan masyarakat harus siap menghadapinya.  

Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan 

segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang 

ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta 

benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, 

penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Tahapan keadaan darurat 

bencana meliputi Siaga Darurat, Tanggap Darurat dan Transisi ke Pemulihan. 

Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana adalah suatu standar penanganan 

darurat bencana yang mengintegrasikan pengerahan fasilitas, peralatan, personil, 

prosedur dan komunikasi dalam suatu struktur organisasi.4 

Respon/daya tanggap merupakan tindakan yang dilakukan segera sebelum, 

selama, setelah terjadinya bencana. Kegiatan ini bertujuan untuk menyelamatkan 

nyawa, harta benda. Pada tahap ini kunci dari respon terhadap bencana meliputi 

kegiatan kesipasiagaan di daerah rawan. Respon adalah tahapan yang paling 

kompleks dari empat tahapan manajemen bencana karena respon dilakukan dalam 

periode stres atau tekanan yang sangat tinggi, lingkungan yang terbatas, serta 

informasi yang terbatas pula. Pemulihan adalah kegiatan mengembalikan sistem 

insfrastruktur kepada standart operasional minimal atau panduan upaya jangaka 

panjang yang dirancang untuk megembalikan kehidupan ke keadaan atau kondisi 

yang sebelumnya. Aktivitas yang berhubungan dengan pemulihan bencana adalah 

                                                           
4  Tanggap darurat dan sistem komando http://psb.ipb.ac.id/index.php/news/185-sistem-
komando diakses pada tanggal 15 April 2016 

http://psb.ipb.ac.id/index.php/news/185-sistem-komando
http://psb.ipb.ac.id/index.php/news/185-sistem-komando
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yang paling beragam dibandingkan dengan fungsi manajemen bencana karena 

memiliki banyak kegiatan meliputi penilaian kerusakan, pemindahan puing-puing, 

dan mendirikan pusat pendirian bantuan bencana. 

Menurut Chazienul Ulum5, dalam kajian manajemen bencana yang terjadi 

di Kabupaten Lamongan hanya sebatas kebijakan. Akan tetapi dalam kajian 

manajemen bencana kasus bencana banjir di Kabupaten Lamongan membutuhkan 

perhatian yang lebih fokus. Selain itu, kebijakan alokasi anggaran yang 

dibutuhkan hendaknya juga lebih diprioritaskan untuk keperluan pra-bencana 

dalam kerangka manajemen bencana yang komprehensif (sejak dimulai dari pra, 

saat bencana,  pasca bencana). Faktor utama yang menjadi permasalahan 

kordinasi di kabupaten Lamongan adalah paradigma penanganan bencana alam 

yang bersifat parsial, sektoral dan ad-hoc; dimana langkah yang diambil 

cenderung di fokuskan pada pemberian bantuan fisik kepada korban saat tanggap 

darurat. Selain itu, kurangnya koordinasi antar SKPD dan antara daerah atau 

kabupaten juga mengakibatkan semakin meningkatnya risiko bencana banjir di 

kabupaten Lamongan6, hal ini diakibatkan karena bencana banjir yang seringkali 

bersifat lintas batas, meliputi lebih dari satu wilayah kabupaten, kecamatan/desa.  

Kabupaten Lamongan merupakan kabupaten yang memiliki indeks rawan 

banjir pada tingkat tinggi di Jawa Timur. Ancaman lain dari bencana pada tingkat 

moderat adalah gempa, erosi, dan tsunami7. Wilayah rawan bencana di Kabupaten 

Lamongan sebagian besar karena wilayah yang mempunyai ketinggian 0-7 meter 

                                                           
5 Menurut Chazienul Ulum Jurnal Penanggulangan Bencana, GOVERNANCE DAN CAPACITY 

BUILDING DALAM MANAJEMEN BENCANA BANJIR DI INDONESIA Vol. 4 No.2 

Tahun 2013. Hal. 9 
6 Dokumen Rencana Penanggulangan bencana kabupaten Lamongan hal. 1-2 
7 Ibid Mochamad Chazienul Ulum hal 10  



7 
 

di atas permukaan laut8. Sehingga Kabupaten Lamongan sudah hampir setiap 

tahun mengalami bencana alam berupa banjir yang diakibatkan meluapnya sungai 

Bengawan Solo dan Bengawan Jero (anak dari Bengawan Solo) pada saat musim 

hujan.  

 Banjir akibat luapan Bengawan Solo dan Bengawan Jero di Lamongan 

kian meluas setiap tahun. Dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

(BPBD) Lamongan, banjir akibat luapan Bengawan Solo merendam 11 kecamatan 

di Lamongan yang terdiri dari 17 desa. Setidaknya sudah lebih dari 1.200 rumah 

yang terendam banjir dengan ketinggian air yang beragam mulai 20 cm hingga 

hampir 1 meter. 9 ”Bencana alam ini tidak bisa dipungkiri, jika kedua sungai 

tersebut meluap akan dipastikan 11 kecamatan yang menjadi korbannya. 

Diantaranya kecamatan Babat, Maduran, Glagah, Turi, Karangbinangun, Deket, 

Kali Tengah,Sekaran, Pucuk, Laren, Karanggeneng dibagian utara Kabupaten 

Lamongan” ungkap bapak muslimin. 10  Ketinggian banjir bisa mencapai satu 

meter dan merendam delapan kecamatan tersebut sehingga akan berdampak fatal 

bagi masyarakat di daerah tersebut. 

 Dampak dari bencana alam berupa banjir ini akan merusak sarana dan 

prasarana seperti menghancurkan rumah, jembatan, jalan, tambak yang berada di 

setiap kecamatan tersebut dan menimbulkan kerugian lain. Banjir memutuskan 

jalur transportasi darat, sehingga berbagai produk akan sulit disalurkan pada 

masyarakat akibat genangan air dari dampak banjir tersebut. Banjir juga merusak 

                                                           
8 Ibid, Hal. 1 
91200 Rumah di tiga kecamatan kabupaten lamongan terendam banjir, 

http://news.detik.com/jawatimur/2446527/1200-rumah-di-3-kecamatan-di-lamongan-

terendam-banjir, Diaksespadatanggal 13 januari 2016. 
10 Hasil wawancara dengan Muslimin, Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten 

Lamongan. Kamis, 14 Januari 2015. 

http://news.detik.com/jawatimur/2446527/1200-rumah-di-3-kecamatan-di-lamongan-terendam-banjir
http://news.detik.com/jawatimur/2446527/1200-rumah-di-3-kecamatan-di-lamongan-terendam-banjir
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dan bahkan menghilangkan peralatan, perlengkapan, harta benda atau bahkan 

nyawa manusia sekalipun. Banjir dapat mengganggu pemadaman listrik yang 

berakibat mematikan perekonomian masyarakat. Banjir juga mengundang segala 

jenis penyakit akibat genangan air yang kotor, sehingga nyamuk dan bibit-bibit 

kuman mudah berkembang biak. Selain itu, umumnya makanan dan minuman 

sehat akan lebih susah ditemukan sehingga terjadi kerawanan pangan dan juga 

karena terlalu sering kena air maka dapat menyebabkan kondisi tubuh menurun. 

Sesuai dengan laporan data banjir pada 3 sampai dengan tanggal 7 mei 2016 oleh 

kepala pelaksana BPBD kabupaten Lamongan bahwa taksiran kerugian pada area 

pertanian; sawah padi, tegalan (jagung) dan sawah tambak, pada 12 kecamatan 

adalah Rp 35.470.400.000-,.  

 Sebanyak tujuh sekolah di Kabupaten Lamongan terendam banjir akibat 

luapan Bengawan Solo yang melintas di wilayah itu bahkan dua lokasi sekolah, 

yakni di Madarasah Ibtidaiyah (MI) Mojoasem dan SMP Muhammadiyah 

Keduyung aktivitas sekolahnya terpaksa diliburkan karena genangan banjir hingga 

mencapai 60 cm dan masuk ke seluruh ruang kelas. Sedangkan sekolah lain yang 

terendam meliputi SD Negeri Keduyung, SD Negeri Bulutigo, SD Negeri 

Plangwot 1 yang mengalami banjir di halaman sekolah, dan SD Negeri Siser yang 

genangan airnya sudah masuk kelas namun kegiatan belajar mengajar masih bisa 

dijalankan. Jumlah itu meliputi 9 desa atau 613 rumah di Kecamatan Laren, 3 

desa 685 rumah di Kecamatan Babat, 2 rumah di Desa Gedangan Kecamatan 

Maduran serta 4 rumah di Desa Bogobabadan Kecamatan Karangbinangun. 11  

 

                                                           
11Tujuhsekolah di lamonganterendambanjir, http://www.antaranews.com/berita/368490/tujuh-

sekolah-di-lamongan-terendam-banjir, Diakses pada 13 januari 2016. 

http://www.antaranews.com/berita/368490/tujuh-sekolah-di-lamongan-terendam-banjir
http://www.antaranews.com/berita/368490/tujuh-sekolah-di-lamongan-terendam-banjir
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Tabel 1.1 Data bencana banjir tahun 2013 di kabupaten Lamongan 

No Kecamatan/desa Rumah tergenang 

(Unit) 

Jumlah 

KK 

1 Laren   

 Durikulon 31 134 

 Centini 18 72 

 Keduyung 47 188 

 Pesanggrahan 137 548 

 Mojoasem 17 68 

 Siser 79 236 

 Bulutigo 43 172 

 Pelangwot 194 776 

 Laren 107 268 

 Jumlah  673 2.462 

2 Babat   

 Babat  192  

 Banaran  243  

 Truni 270  

 Bedahan  25  

 Datinawong  475  

 Jumlah  1.205  

3 Maduran    

 Taji  6  

 Darikulon 9  

 Gedangan  10  

 Jumlah  25  

4 Karangbinangun   

 Bogobabadan  4  

 Jumlah  4  

 Jumlah Total 1.907 2.462 

Sumber : Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten 

Lamongan 

Dari tabel diatas menunjukan adanya beberapa kecamatan yang tergenang 

banjir akibat luapan bengawan solo, pada setiap kecamatan ada beberapa desa 

yang diantaranya kecamatan Laren, Babat, Maduran, Karangbinangung. 

Setidaknya dalam setiap kecamatan lebih dari 500 pemukiman yang terdampak 

banjir aliran bengawan solo. Dari beberapa kecamatan yang terdampak banjir 



10 
 

paling banyak korban yang rumahnya tergenang adalah kecamatan babat, karena 

kecamatan tersebut berkenaan langsung pada pintu air perbatasan bojonegoro dan 

lamongan sehingga pada saat debit air mulai tinggi dan waduk di sekitar tidak 

dapat menampung volume air yang berakibat melubernya air ke wilayah 

kecamatan babat. 

Tabel1.2 Rumah dan lahan sawah/tambak yang tergenang air akibat hujan deras 

dan luapan air bengawan solo di wilayah Kecamatan Babat Kabupaten 

Lamongan tahun 2015 

No Desa/Kelurahan Rumah 

Tergenang 

Jumlah 

jiwa 

Lahan 

Sawah/Tambak 

Perkiraan 

Kerugian 

1 Babat 1.804 9.020 - - 

2 Banaran 115 575 - - 

3 Bedahan 355 1.775 - - 

4 Plaosan 47 235 50 HA 150.000.000,00 

5 Sogo  132 660 27,64 HA 82.920.000,00 

6 Gendong Kulon - - 20 HA 60.000.000,00 

 Jumlah  2.423 12.115 97,64 HA 292.000.000,- 

Sumber : Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten 

Lamongan 

Tabel 1.3 Di wilayah kecamatan Laren Kabupaten Lamongan tahun 2015 

No Desa Rumah 

Tergenang/KK 

Jumlah Jiwa Lahan 

Sawah/ 

Tambak 

Perkiraan 

Kerugian 

1 Durikulon - - 15 Ha Rp 240.000.000,- 

2 Centini - - 50 Ha Rp 800.000.000,- 

3 Keduyung     

4 Pesanggraha

n 

5 25 - - 

5 Mojoasem 4 20 - - 

6 Siser 10 50 - - 

7 Bulutigo 10 50 - - 

8 Pelangwot 22 110 - - 

9 Laren 10 10 - - 

 Jumlah 61 305 65 Ha Rp. 1.040.000,- 

Sumber : Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten 

Lamongan 
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Tabel 1.4 Di wilayah Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan 

 tahun 2015 

No Desa Rumah 

Tergenang/

KK 

Jumlah 

Jiwa 

Lahan 

Sawah/ 

Tambak 

Perkiraan Kerugian 

1 Banjarmadu - - 139 Ha Rp 1.966.850.000,- 

2 Karanganyar - - 102 Ha Rp 1.443.300.000,- 

3 Sungelebek - - 200 Ha Rp 2.830.000.000,- 

4 Kendalkemlagi 8 40 250, Ha RP 3.537.500.000,- 

5 Sumberwudi - - 110, Ha Rp 1.556.500.000,- 

6 Bantengputih - - 74, Ha Rp 1.047.100.000,- 

 Jumlah - - 875, Ha Rp 

12.381.250.000,- 

Sumber : Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten 

Lamongan 

Tabel 1.5 Di kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan 

Tahun 2015 

No 

 

Desa Rumah 

Tergenang/KK 

Jumlah Jiwa Keterangan 

 

1 Simuwinangun 57 285  

2 Sukorejo 53 265  

3 Karanganom 49 245  

4 Waruk 45 225  

5 Ketapangtelu 146 730  

6 Putatbangah 36 180  

7 Biawi 25 125  

 Jumlah 411 2055  

 Sumber : Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten 

Lamongan 
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Tabel 1.6 Rekapitulasi Kejadian banjir lokal bengawan Jero pada tanggal 4 mei 

2015 di kecamatan karangbinangun kabupaten Lamongan 

No Desa Rumah 

tergenang/KK 

Jumlah 

Jiwa/kk 

Keterangan 

1 Simowinangun 265 66  

2 Sukorejo 552 130  

3 Karanganom 206 51  

4 Waruk 195 50  

5 Ketapangtelu 478 119  

6 Putat Bangah 102 25  

7 Blawi 604 151  

8 Barang Gayam 97 25  

9 Pendowolomo 165 40  

 Jumlah 2.635 657  

Sumber : Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten 

Lamonga 

Tabel 1.7 Di kecamatan Turi Kabupaten Lamongan tahun 2015 

No Desa Rumah 

tergenang/KK 

Jumlah 

Jiwa/kk 

Keterangan 

1 Gendongboyountung - 105  

2 Ngujungrejo - 114  

3 Putatkumpul - 225  

4 Pomahanjangan - 130  

5 Kepudibener - 178  

6 Kemlagi  lor - 80  

7 Kemlagi gede - 40  

8 Bambang - 30  

 Jumlah - 902  

Sumber : Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten 

Lamongan 
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Tabel 1.10 Rekapitulasi Bencana Banjir Lokal Bengawan Jero  

Pada Tanggal 4 Mei 2015  

di Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan 

No Desa Rumah 

tergenang/KK 

Jumlah 

Jiwa/kk 

Keterangan 

1 Soko - 132  

2 Morocalan - 125  

3 Gempolpendowo - 120  

4 Rayunggumuk - 163  

5 Pasi - 90  

6 Menganti - 69  

 Jumlah - 699  

Sumber : Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten 

Lamongan 

 Dari data-data bencana banjir di Kabupaten Lamongan tahun 2013-2015 

menunjukkan bahwa banjir semakin melebar dan semakin bertambah ke daerah-

daerah pada setiap tahunnya, apalagi pada tahun 2015. Begitulah gambaran 

dampak negatif dari bencana alam berupa banjir sehingga sangat meresahkan 

masyarakat yang mengalaminya. Tentu dalam hal ini, Kabupaten Lamongan yang 

berada pada 8 kecamatan tersebut mengalami dampak banjir tersebut. Peraturan 

perundang-undangan tersebut diturunkan menjadi peraturan daerah BPBD 

Kabupaten Lamongan. Hal ini tertera dalam Perda No. 14 Tahun 2011 tentang 

Penanggulangan Bencana dan Perda No. 1 tahun 2010 tentang Lembaga lain 

Kabupaten Lamongan yang akan menjadi mitra kerja BPBD Kabupaten 

Lamongan dalam menangani fenomena banjir tersebut. Setelah dirumuskan dalam 

bentuk Undang-Undang, Perda BPDB akan diturunkan kembali dalam bentuk 

peraturan Bupati Kabupaten Lamongan. Hal ini untuk mempertegas dan 
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memperjelas kedudukan kerja Institusi Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

(BPBD) Kabupaten Lamongan. Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan tentang 

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

tertuang dalam Perbub No. 27 Tahun 2010. 

Melalui regulasi yang tertera di atas, maka pemerintah sudah membuat 

kebijakan dalam hal penanganan bencana. Sesuai dengan rencana kontijemsi 

kabupaten Lamongan, yang paling berperan dalam hal ini adalah BPDB 

Kabupaten Lamongan karena BPBD selaku ketua koordinator. Jika dilihat dari hal 

penanganan tehnis di lapangan, misalnya saat terjadinya bencana maka BPBD 

harus sudah siap siaga dalam hal pertolongan pertama kepada masyarakat dengan 

pengerahan dari Tim Reaksi Cepat (TRC). Sejatinya, dalam hal penanganan dan 

penangulangan bencana tidak terlepas dari lembaga pemerintah lainya, yakni 

kewajiaban Dinas Sosial memberikan bantuan kepada masyarakat yang 

mengalami bencana, Dinas Pendidikan memberikan ruang dan tempat bagi pelajar 

yang kehilangan tempat dan waktu belajarnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata 

Ruang memperbaiki kembali infrastruktur yang rusak, sehingga jalannya 

perekonomian masyarakat pasca bencan akan segera pulih. Begitu juga dengan 

dinas-dinas lainnya, harus menunjukkan peran dan fungsinya ketika bencana 

terjadi atau telah terjadi. 

Begitulah gambaran dampak negatif dari bencana alam berupa banjir 

sehingga sangat meresahkan masyarakat yang terdampak. Peraturan perundang-

undangan tersebut diturunkan menjadi peraturan daerah BPBD Kabupaten 

Lamongan. Hal ini tertera dalam Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2011 tentang 

Penanggulangan Bencana dan Peraturan Daerah No. 1 tahun 2010 tentang 
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Lembaga lain Kabupaten Lamongan yang akan menjadi mitra kerja BPBD 

Kabupaten Lamongan dalam menangani fenomena banjir tersebut. Setelah 

dirumuskan dalam bentuk peraturan daerah kebijakan hukum ini akan diturunkan 

kembali dalam bentuk peraturan Bupati Kabupaten Lamongan. Hal ini untuk 

mempertegas dan memperjelas kedudukan kerja Institusi Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lamongan. Peraturan Bupati Kabupaten 

Lamongan tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah tertuang dalam Perbub No. 27 Tahun 2010. 

Melalui regulasi yang tertera di atas, maka pemerintah daerah sudah 

membuat kebijakan dalam hal penanganan bencana. Tentu dalam hal ini yang 

paling berperan adalah BPDB Kabupaten Lamongan karena BPBD selaku  

leading sector penanggulan bencana di kabupaten lamongan. Jika dilihat dari hal 

penanganan teknis di lapangan, misalnya saat terjadinya bencana maka BPBD 

harus sudah siap siaga dalam hal pertolongan pertama kepada masyarakat dengan 

pengerahan dari Tim Reaksi Cepat (TRC). 

 Penanganan dan penangulangan bencana tidak terlepas dari lembaga 

pemerintah lainya. BPBD perlu melakukan koordinasi lintas sektoral terutama 

sektor kesehatan, sosial, keamanan, infrastruktur dan pendidikan. Adapun 

pembagian tugas ini melibatkan setidaknya beberapa instansi yakni kewajiban 

Dinas Sosial memberikan bantuan kepada masyarakat yang mengalami bencana, 

Dinas Pendidikan memberikan ruang dan tempat bagi pelajar yang kehilangan 

tempat dan waktu belajarnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 

memperbaiki kembali infrastruktur yang rusak, sehingga jalannya perekonomian 

masyarakat pasca bencana akan segera pulih. Begitu juga dengan dinas-dinas 
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lainnya, harus menunjukkan peran dan fungsinya ketika bencana terjadi atau telah 

terjadi. Disinilah peran BPBD dalam mengkoordinasikan setiap tahapan 

manajemen bencana. Untuk mempermudah koordinasi, dalam perencanaan 

sektoral kontijensi kabupaten lamongan perlu adanya posko pengendalian 

operasional (posdalops) pada 8 kecamatan rawan bencana.  

 Selain peran pemerintah, lembaga non pemerintah juga turut berperan 

dalam hal penanganan dan pemulihan pasca bencana. Misalnya, Tim TRC yang 

didmiliki oleh BPBD dan PMI, (Tagana) Taruna Tanggap Bencana, Komunitas 

Masyarakat yang bergerak di bidang kebencanaan turut berpartisipasi dalam 

penanganan bencana dan lain-lainnya. Sehingga penanganan bencana akan 

semakin efektif dengan bantuan dari berbagai sektor dan lembaga non pemerintah 

yang peduli terhadap bencana alam. Penanganan dan pemulihan kehidupan 

masyarakat pasca bencana dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian, 

penelitian ini penting yang mengangkat kajian tentang Koordinasi Lintas Sektoral 

dalam Penanganan Bencana Banjir yang diakibatkan oleh luapan Sungai 

Bengawan Solo dan bengawan jero di Kabupaten Lamongan. Sehingga hasil yang 

diharapakan dapat memberikan sumbangan gagasan kepada BPBD Kabupaten 

Lamongan, dan Institusi Pemerintah lainnya dalam hal penanganan bencana banjir. 

Mulai dari pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan sampai pasca bencana 

yaitu rehabilitasi dan renkontruksi, sehingga BPBD tidak bekerja sendiri dalam 

hal penanganan yang bukan berupa teknis.  

Diharapkan juga bukan hanya sebagai lembaga koordinasi antar sektoral, 

tapi lembaga implementasi kebijakan penanganan bencana banjir dari antar 

sektoral tersebut. Karena pada dasarnya, institusi pemerintah yang satu dengan 
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institusi pemerintah yang lainnya memiliki keterikatan dalam hal pekerjaan. Oleh 

karena itu melihat problematika yang ada dalam penelitian ini penulis mengangkat 

judul terkait Koordinasi Lintas Sektoral Pemerintah Kabupaten Lamongan Dalam 

Penanganan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten 

Lamongan Tahun 2013 Sampai Dengan 2015. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

penulis penting memberikan batasan rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana Koordinasi Lintas Sektoral dalam Penanganan Bencana Banjir 

di Kabupaten Lamongan ? 

2. Apa permasalahan yang terjadi di BPBD Kabupaten Lamongan dalam 

Tanggap Darurat melaksanakan Koordinasi Lintas Sektoral dalam 

Penanganan Bencana Banjir ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka secara umum peneliti 

bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang Koordinasi Lintas 

Sektoral dalam Penanganan Bencana Banjir di Kabupaten Lamongan. Namun, 

secara khusus, penelitian ini untuk mengetahui proses Koordinasi Lintas Sektoral 

dalam Penanganan Bencana Banjir dan peran BDPB Kabupaten Lamongan. 

Untuk mengetahui Hambatan yang terjadi di BPBD Kabupaten Lamongan 

dalam melaksanakan Koordinasi Lintas Sektoral dalam penanganan bencana 

banjir di kabupaten lamongan. 
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D. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini ada dua manfaat yang akan di peroleh setelah 

selesainya penelitian ini, yakni: 

1. Manfaat Teoritik: Mengembangkan pengetahuan mengenai Koordinasi 

Lintas Sektoral dalam Penanganan Bencana Banjir di Kabupaten 

Lamongan. 

2. Manfaat Praktis : Sebagai bahan rekomendasi pemerintah dalam hal 

Koordinasi Lintas Sektoral dalam Penanganan Bencana Banjir di 

Kabupaten Lamongan. 

E. Definisi Konsep 

Definisi konsep yang bermanfaat adalah konsep yang dibentuk menjadi 

keterangan sebagai kebutuhan untuk menganalisa dan penyusunan dari tujuan 

penelitian. Dalam penelitian-penelitian ilmu sosial, konsep-konsep digunakan 

untuk membuat abstraksi-abstraksi umum. Konsep menggambarkan suatu 

fenomena secara abstrak yang dibentuk dengan jalan membuat generalisasi 

terhadap suatu yang khas.  

Dalam penelitian ini konsep yang digunakan oleh peneliti adalah konsep 

penelitian kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisa hasil 

penelitian. Agar dapat memperoleh kejelasan tentang arti dari penelitian ini 

diperlukan adanya definisi konsep yang memberikan arahan dan ruang lingkup 

penelitian sehingga mempermudah dalam penelitian dengan memperhatikan judul 

dari penelitian, maka konsep-konsep yang dijabarkan kedalam definisi konsep 

adalah: 
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1. Koordinasi 

Kordinasi adalah wajib adanya di dalam sebuah organisasi setiap pimpinan 

memberikan koordinasi kegiatan kepada anggota organisasi yang diberikan  dalam 

setiap penyelesaian tugas. Dengan adanya penyampaian informasi yang jelas, 

pengkomunikasian yang tepat, dan  pembagian pekerjaan dari pimpinan organisasi 

kepada para anggota maka setiap individu dari setiap anggota akan mengerjakan 

pekerjaannya sesuai dengan wewenang yang diterima. Tanpa adanya koordinasi 

setiap pekerjaan dari individu anggota organisasi maka tujuan tidak  akan tercapai.  

Menurut Hasibuan (2006:85) bahwa “Koordinasi adalah kegiatan 

mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen 

dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi”. 

Adapun menurut Handoko (2003:95) “Koordinasi adalah proses pengintegrasian 

tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah 

(departemen-departemen atau bidang-bidang fungsional) pada suatu organisasi 

untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif’. Sedangkan G.R Terry dalam 

Hasibuan (2006 : 85) berpendapat bahwa “Koordinasi adalah suatu usaha yang 

sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan 

mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan 

harmonis pada sasaran yang telah ditentukan”.12 

Dalam hal ini, BPBD melakukan koordinasi terhadap proses 

penanggulangan bencana di Kabupaten Lamongan. Pengertian penanggulangan 

bencana atau disaster management adalah upaya yang meliputi: penetapan 

kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana; pencegahan bencana; 

                                                           
12repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/31419/4/Chapter%20II.pdfoleh K Devi - 2012 
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mitigasi bencana; kesiapsiagaan; tanggap darurat; rehabilitasi dan rekonstruksi. 

Banjir adalah suatu keadaan sungai, dimana aliran sunga itu tidak dapat 

tertampung oleh palung sungai, sehingga terjadi limpasan dan/atau genangan pada 

lahan yang semestinya kering (Dokumen BPBD Kabupaten Lamongan, 2014). 

Proses koordinasi dilakukan oleh BPBD bersama-sama dengan institusi 

terkait lainnya, baik institusi pemerintahan dan non-pemerintahan yakni : PMI, 

Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pengairan, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, dan 

Dinas Kesehatan. Proses koordinasi dilakukan mulai dari (1) perencanaan; dalam 

kaitannya dengan penanggulangan bencana setiap Kabupaten menyusun 

serangkaian rencana terkait lainnya baik untuk koordinasi pra-bencana, saat 

terjadi bencana maupun pasca bencana, (2) penyelenggaraan, penyelenggaraan 

meliputi tahap pra-bencana, tahap tanggap darurat, dan tahap pasca bencana, (3) 

pendanaan, melalui dana APDB dan partisipasi masyarakat, (4) Strategi, secara 

umum terdapat 4 strategi penanggulangan bencana: penguatan regulasi dan 

kapsitas kelembagaan; perencanaan penanggulangan bencana terpadu; penelitian, 

pendidikan dan pelatihan dan peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat.  

2. Penanggulangan Bencana Alam 

Penanggulangan bencana alam yaitu cara menanggulangi bencana alam mulai dari 

pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Sebagaimana diatur dalam UU No. 

24 tahun 2007, Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2011 tentang Penanggulangan 

Bencana dan Peraturan Daerah No. 1 tahun 2010 tentang Lembaga lain Kabupaten 

Lamongan yang akan menjadi mitra kerja BPBD Kabupaten Lamongan dalam 

menangani fenomena banjir tersebut. 
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F. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah untuk mengoperasikan permasalahan-

permasalahan yang ada dilapangan dengan memperoleh data atau indikator yang 

menunjukkan konsep dan indikasi yang dimaksud. Definisi operasional juga 

merupakakan unsur penelitian yang memberikan bagaimana caranya mengukur 

suatu variabel, agar dapat diperoleh suatu konsep atau gambaran yang jelas, atau 

kegiatan yang harus dilakukan untuk memperoleh data-data dan indikator-

indikator yang nantinya menjadi konsep. 

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan 

caranya mengukur variabel, definisi operasional juga merupakan suatu informasi 

ilmiah yang amat membantu peneliti lain yang ingin menggunakan variabel yang 

sama. 13  Maka definisi operasional penelitian ini dapat dirumuskan beberapa 

indikator terhadap Koordinasi Lintas Sektoral dalam Penanganan Bencana Banjir 

di Kabupaten Lamongan, yakni:  

1.  Kebijakan Koordinasi Lintas Sektoral Tanggap Darurat Bencana Banjir 

2. Jejaring Kelembagaan, Peran dan Koordinasi Tanggap Darurat Bencana 

2.1 Jejaring Kelembagaan 

2.2 Pembagian Tugas Antar Lembaga Tanggap Darurat Banjir 

2.2.1 Peran BPBD Kabupaten Lamongan 

2.2.2 Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 

2.2.3 Peran Dinas Sosial Kabupaten Lamongan 

2.2.4 Peran Dinas Pengairan Kabupaten Lamongan 

2.2.5 Peran Kodim 8012 Kabupaten Lamongan 

                                                           
13 Moenir, Manajemen Pelayanan Umum Indonesia, Jakarta: Bumi Aksara, 2001, Hal. 27 
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2.3 Koordinasi 

2.3.1 Alur Penyampaian Informas 

3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Saat Darurat bencana 

4. Hambatan Koordinasi Tanggap Darurat Bencana 

5. Respon Masyarakat 

 

F. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Hali ini 

karena masalah yang akan diteliti merupakan suatu situasi sosial yang sifatnya 

deskriptif. Menurut Djam’an Satori dan Aan Komariah, penelitian kualitatif 

merupkan pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan 

cara mendeskripsikannya secara benar, dibentuk menggunakan kata-kata serta 

berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan dan diproleh dari 

situasi yang alamiah.14 

Pemilihan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada 

alasan bahwa permasalahan yang dikaji didalam penelitian ini yaitu bagaimana 

Koordinasi Lintas Sektoral dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten 

Lamongan. Disamping itu, pendekatan kualitatif lebih peka dan lebih dapat 

menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-

pola nilai yang dihadapi dan situasi yang berubah-ubah selama penelitian 

berlangsung15. 

 

                                                           
14 Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta. 2011, 

Hal. 25 
15Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya 

Offset, 2007, Hal. 10 
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1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Bogda dan Taylor 

mendefinisikan penelitian deskriptif sebagai penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamati16. Sehingga peneliti dapat mendapatkan informasi yang mendalam 

terkait permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini peneliti berusaha mendapatkan 

informasi yang sedetail-detainya tentang Koordinasi Lintas Sektoral dalam 

Penanganan Bencana Banjir di Kabupaten Lamongan. 

 

2. Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian kualitatif ada dua, yaitu :  

1. Data Primer yaitu data yang diproleh langsung dari objeknya yakni 

BPBD Kabupaten Lamongan, Bappeda ,Dinas Sosial, Dinas 

Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pengairan, serta Lembaga 

non pemerintah terkait lainnya. 

2. Data Sekunder adalah data yang diproleh dari dokumen-dokumen atau 

arsip-arsip, buku-buku literatur, majalah, Koran, internet yang 

berkaitan dengan judul peneliti. 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data ini bertujuan untuk mengumpulkan atau memperoleh 

data yang ada dilapangan secara akurat yang sesuai dengan fakta dilapangan, guna 

                                                           
16Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002, Hal. 9 
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untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah: 

a) Observasi Lapang yaitu peneliti melakukan observasi atau pengamatan 

langsung dilapangan untuk memahami apa yang diketahui oleh subjek 

penelitian yang berkaitan dengan koordinasi lintas sektor di kabupaten 

Lamongan dalam penanganan tanggap darurat dan penanggulangan 

bencana banjir. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan 

secara akurat, mencatat penomena yang muncul. Observasi bertujuan 

untuk mendapat data tentang suatu masalah sehingga diperoleh 

pemahaman atau sebagai alat rechecking atau pembuktian terhadap 

informasi yang diperoleh sebelumnya17. Dalam penelitian ini, observasi 

dilakukan untuk memperoleh informasi tentang koordinasi lintas sektoral 

dalam penanganan tanggap darurat dan penanggulangan bencana banjir di 

Kabupaten Lamongan.   

b) Wawancara adalah percakapan dan tanya jawab yang diarahkan untuk 

mencapai tujuan tertentu. Wawancara kualitaitif dilakukan bila peneliti 

bermaksud untuk memperoleh pengetahuan tentang makna-makna 

subjektif yang dipahami individu berkenaan dengan topik yang diteliti, dan 

bermaksud melakukan eksplorasi terhadap isu tersebut. Suatu hal yang 

tidak dapat dilakukan melalui pendekatan lain18. Wawancana penelitian 

akan dilakukan dengan BPBD (badan penanggulangan bencana daerah) 

sebagai koordinator dan beberapa SKPD (satuan kerja perangkat daerah) 

                                                           
17Rahayu, I., dan Ardani, T,  Observasi dan Wawancara, Malang, Bayuwangi, 2004, Hal. 1 

18 Basniter, P, Dkk, Qualitative Methods In Psykology, A Risearch Guide, Backingham, Open 

University Press, 1994, Hal. 127 
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yang berperan dalam penanganan tanggap darurat dan 

penanggunggalangan bencana banjir.  

c) Dokumentasi: Dokumentasi adalah metode penelitian kualitatif yang dapat 

diartikan sebagai suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari 

dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik 

berupa catatan transkrip, buku, surat kabar dan lain sebagainya. 

Dokumentasi dengan tulisan (yaitu dokumen resmi untuk memperkaya 

data dan hasil wawancara), kamera dan rekaman audio (yaitu sebagai 

pembuktian bahwa peneliti telah melakukan penelitian di Instansi terkait), 

dan instrument beberapa pertanyaan yang diberikan kepada subyek 

penelitian terkait koordinasi  penanganan tanggap darurat dan 

penanggulanngan bencana banjir di kabupaten Lamongan.  

 

4. Tempat/Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di BPBD (Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah) Kabupaten Lamongan, Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah) Kabupaten Lamongan , Dinas Sosial, Dinas Pendidikan,Dinas Kesehatan, 

Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pengairan Kabupaten Lamongan serta Lembaga 

non pemerintah lain yang bersangkutan. Alasan pemilihan lokasi penelitian adalah 

karena kondisi bencana banjir yang tidak kunjung berhenti menelan korban dan 

kerugian yang semakin banyak.  
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5. Subjek Penelitian 

Dalam penelitian ini, subjek penelitian menggunakan tehnik pengambilan 

sampel purposive (sampling) yaitu sampel yang ditetapkan secara sengaja oleh 

peneliti. Dalam hubungan ini, lazimnya didasarkan pada kriteria atau 

pertimbangan tertentu (Sanapiah Faisal; 1999). Peneliti memilih beberapa subjek 

yaitu. Subjek penelitiannya adalah BPBD Kabupaten Lamongan sebagai 

koordinator dan beberapa SKPD terkait penanganan tanggap darurat 

penanggulangan bencana banjir, yakni sebagai berikut;  

1. Kepala Pelaksana Penaggulangan Bencana Banjir (BPBD) 

Kabupaten Lamongan,  

2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) 

Kabupaten Lamongan,  

3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Lamongan,  

4.  Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamongan,   

5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, 

6. Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Lamongan,  dan   

7. Lembaga non pemerintah lain yang terlibat. 

 

6. Analisis Data 

Dengan digunakan metode kualitatif ini maka data yang didapatkan akan 

lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna, sehingga tujuan 

penelitian dapat dicapai. 
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Bagan 1.1. Analisis Data Miles & Huberman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Sugiyono, memahami penelitian kualitatif (2014:92) 

 

a. Pengumpula Data (Data Collection) 

 Pengumpulan data merupakan data yang baru di proleh dari hasil 

penelitian. Kumpulan fakta atau fenomena-fenomena yang berwujud data 

lapangan yang masih belum dipilah-pilah yang akan diolah ditahap kedua yaitu 

Reduksi data. 

b. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan lapangan19. Langkah-langkah yang dilakukan adalah menajamkan 

analisis, menggolongkan atau pengkategorisasian ke dalam tiap permasalahan 

melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan 

mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang di 

reduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan penelitian. 

Data yang di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan 

mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari 

                                                           
19Miles, Matthew B dan huberman, A Michael, Analisis Data Kualitatif, Jakarta: Universitas 

Indonesia Press, 1992, Hal. 16 
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data tambahan jika diperlukan. Semakin lama peneliti berada di lapangan maka 

jumlah data akan semakin banyak, semakin kompleks dan rumit. Oleh karena itu, 

reduksi data perlu dilakukan sehingga data tidak bertumpuk agar tidak 

mempersulit analisis selanjutnya. 

b. Penyajian Data (Display Data) 

Setelah data di reduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. 

Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan20. 

Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisaikan, tersusun 

dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat 

dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori serta 

diagram alur. Penyajian data dalam bentuk tersebut mempermudah peneliti dalam 

memahami apa yan terjadi. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data 

yang relevan sehingga informasi yang didapat disimpulkan dan memiliki makna 

tertentu untuk menjawab masalah penelitian.  

Penyajian data yang baik merupakan satu langkah penting menuju 

tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal. Dalam melakukan penyajian 

data tidak semata-mata mendeskripsikan secara naratif, akan tetapi disertai proses 

analisis yang terus menerus sampai proses penarikan kesimpulan. Langkah 

berikutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan 

berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. 

c. Menarik Kesimpulan (Conclusions; Drawing/verifying) 

                                                           
20Miles, Matthew B dan huberman, A Michael. Op.Cit. Hal. 17 
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Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang 

telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi 

adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, 

penjelasan,alur sebab akibat atau proposisi. Sebelum melakukan penarikan 

kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data serta penarikan 

kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya.  

Sesuai dengan pendapat Miles dan Huberman, proses analisis tidak sekali 

jadi, melainkan interaktif, secara bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian 

dan penarikan kesimpulan atau verifikasi selama waktu penelitian. Setelah 

melakukan verifikasi maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian 

yang disajikan dalam bentuk narasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir 

dari kegiatan analisis data. Penarikan kesimpulan ini merupakan tahap akhir dari 

pengolahan data. 
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