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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan daerah yang menarik dengan kekayaan alam yang 

dilengkapi dengan beraneka ragam flora dan fauna, disamping itu Indonesia juga 

memiliki lokasi yang strategis karena dihimpit oleh 2 benua dan 2 samudera, 

yakni benua Eropa dan Benua Australia serta Samudera Hindia dan Samudera 

Pasifik. Disamping itu juga Indonesia termasuk golongan negara yang dekat 

dengan batas lempeng tektonik Eurasia dan Indo-Australia. Lempeng Indo 

Australia merupakan lempeng yang menujam ke bawah lempeng Eurasia, 

dibagian timur bertemu 3 lempeng tektonik, yakni lempeng Philipina, Pasifik, dan 

Indo-Australia, bertemunya  lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia 

menyebabkan terbentuknya deretan gunung berapi, diantaranya yakni bukit 

barisan di Pulau Sumatera dan deretan gunung berapi lainnya di sepanjang Pulau 

Jawa, Bali dan Lombok.1 

Lempeng-lempeng yang melalaui jalur di Indonesia terus bergerak dan 

mengakibatkan benturan yang cukup keras sehingga mengakibatkan wilayah 

Indonesia dikatagorikan memiliki wilayah yang aktivitas kegunungapian dan 

aktivitas kegempaan relative cukup tinggi. Dengan andanya gesekan-gesekan 

lempeng menimbulkan sering terjadi bencana alam, seperti gempa, tsunami, dan 

gunung meletus. Disamping itu juga dengan adanya gesekan lempeng 

menyebabkan gempa bumi yang disusul dengan gelombang tsunami sekaligus 

                                                           
1 http://geoenviron.blogspot.co.id/2012/09/lempeng-tektonik-indonesia.html, Lempeng Tektonik 

Indonesia, diakses hari Rabu 22 September 2016 Pukul 12.21 WIB  

http://geoenviron.blogspot.co.id/2012/09/lempeng-tektonik-indonesia.html
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diikuti dengan peningkatan-peningkatan aktivitas gunung berapi2. Oleh karena itu 

Indonesia merupakan negara yang rentan terhadap bencana alam (natural 

disaster) maupun bencana karena ulah manusia itu sendiri (man-made disaster).3  

William R. Thomas  dalam bukunya yang berjudul “ Disaster Mitigation in Asia 

and the Pacific” mengatakan bahwa Asia-Pasifik adalah wilayah yang rawan 

terjadi bencana, sebagian besar dari bencana di dunia terjadi dikawasan ini.4 

Indonesia memiliki 127 gunung api aktif yang terdiri atas 76 gunung api 

tipe A, 30 gunung api tipe B dan 21 gunung api tipe C.5 Salah satu Gunung api 

tipe A yang tersebar di Jawa Timur salah satunya adalah Gunung Kelud yang 

terletak di 3 Kabupaten, yaitu Kabupaten Malang, Kabupaten Blitar, dan 

kabupaten Kediri. Gunung Kelud ini selama ini pernah mengalami erupsi selama 

enam kali, yaitu pada tahun 1901, 1919, 1951, 1966, 1990, 2007, dan terakhir 

meletus tanggal 13 Februari 2014 Pukul 22.15 WIB. Dalam hal ini merupakan 

letusan Gunung Kelud yang terbesar dari sejarah tahun sebelumnya, karena  

letusannya berimbas kepada kehidupan masyarakat yang tidak hanya disekitar 

lereng Gunung Kelud, melainkan sampai dengan daerah di Pulau Jawa lainnnya 

juga terkena dampak abu Gunung Kelud. Letusan Gunung Kelud pada tahun 2014 

banyak mengeluarkan batu-batu kecil, serta debu tipis yang dapat menggagu 

pernafasan manusia, serta merusak beberapa infrastruktur yang berda di Kawasan 

Rawan Bencana, diantaranya merusak sumber-sumber air tercemar dengan adanya 

debu-debu hasil erupsi Gunung Kelud.  
                                                           

2 http://geoenviron.blogspot.co.id/2012/09/lempeng-tektonik-indonesia.html, Lempeng Tektonik 

Indonesia, diakses hari Rabu 22 September 2016 Pukul 12.21 WIB  
3 Yayasan Lembaga Alam Indonesia.1989.Bencana Alam dan Masalahnya.Jakarta 
4 William R. Thomas.1991.Disaster mitigation in Asia and the Pacifik.Asian Development 

Bank.Implementation of Disaster Risk Reduction in Indonesia.2007-2008 
5 UGM, Pusat Studi Bencana. 2010. Sistem Informasi Gunung Api Merapi. Jurnal Kebencanaan 

Indonesia. 1(1): 41-46 

http://geoenviron.blogspot.co.id/2012/09/lempeng-tektonik-indonesia.html
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Dampak yang ditimbulkan oleh erupsi Gunung Kelud sangatlah besar, 

mulai dari fasilitas umum, jaringan air bersih, lahan pertanian maupun perumahan 

penduduk banyak yang rusak. Salah satunya yang terkena dampak erupsi Gunung 

Kelud adalah Desa Pandansari Kecamatan Ngantang karena desa ini  merupakan 

salah satu  aliran  lahar dari erupsi Gunung Kelud. Dengan banyaknya rumah-

rumah penduduk serta fasilitas umum yang ada terkena dampak erupsi Gunung 

Kelud, maka masyarakat dihimbau untuk menghuni pengungsian yang telah 

disediakan oleh BNPB dalam skala nasional, serta BPBD dalam skala Provinsi, 

Kabupaten dan Kota. Dalam masa tanggap darurat Gubernur Jawa Timur 

Soekarwo menyatakan, masa tanggap darurat Erupsi Gunung Kelud mulai tanggal 

13 Februari hingga 12 Maret 20146. Dengan adanya masa tanggap darurat semua 

yang berkaitan dengan penanganan bencana erupsi tersebut berlangsung. 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: .......... 

Gambar 1.1 Peta yang terdampak erupsi Gunung Kelud 

Menurut Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Geologi Gunung Kelud Tahun 

2007, wilayah Gunung Kelud dibagi atas tiga tingkatan Kawasan Rawan Bencana 

                                                           
6 Situation Report. BNPB, Kompas, Detik.com, PVMBG 
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(KRB) letusan Gunung Kelud, yaitu Kawasan Rawan Bencana (KRB) II,  

Kawasan Rawan Bencana (KRB) I. Berdasarkan kondisi geologi dan risiko erupsi 

Gunung Kelud yang masuk dalam Kawasan Rawan Bencana II diantaranya 

kawasan permukiman yang tardapat di Desa Pandansari (Plumbang), Desa 

Pagersari( Celaket), Desa Sidodadi (salam, Sidomulyo),  Desa Ngantru (Bayanan, 

Tepus),  Desa Banturejo (Banu, Sromo). Sedangkan yang termasuk dalam 

Kawasan Rawan Bencana I yang memiliki katagori risiko rendah  diantaranya 

kawasan permukiman Desa Pandansari ( Bales, Samirejo, Wonorejo, Munjang, 

Klangon), Desa Pagerari (Gembong), Desa Sidodadi (Simo), Desa Ngantru 

(Kenteng), Desa Banturejo (Ngraban).  Kerusakan yang paling banyak dan parah 

terjadi pada Desa Pandansari yang tergolong Kawasan Rawan Bencana II. 

Disamping itu juga dampak yang ditimbulkan adanya erupsi gunung kelud 

menimbulkan korban tujuh korban meninggal dunia, 31 orang rawat inap, dan 

1.392 orang rawat jalan. Kerusakan yang disebabkan oleh erupsi gunung kelud 

meliputi kerusakan bangunan rumah 3.782 unit, kantor bangunan pemerintah 20 

unit, prasarana pendidikan 251 unit, prasarana kesehatan 9 unit, tempat ibadah 36 

unit, dan kerusakan sarana air bersih 8.095 m3. Disamping itu juga kerusakan juga 

terjadi pada lahan pertanian sawah seluas 5.146 ha, lahan pertanian kebun 1.792 

ha, dan tanaman buah-buahan 260.060 pohon, sedangkan pada terna sapi perah 

juga mengalami kerusakan 25.290 ekor sapi, dalam hal ini produksi susu 

terganggu pada waktu itu.7 Dari pendataan tersebut oleh Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana peran pemerintah untuk memulihkan akibat yang 

                                                           
7 Menurut Sutopo Purwo Nugroho selaku Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB 
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ditimbulkan bencana erupsi Gunung Kelud yaitu BPBD beserta SKPD lain untuk 

merehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. 

Pemerintah daerah dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

merupakan pihak yang bertanggung jawab penuh melaksanakan manajemen 

penanggulangan benacana ini. Dalam struktur organisasi Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah, yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 

tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana bahwa manajemen 

penanggulangan meliputi beberapa tahapan, yaitu Mitigasi8, Kesiapsiagaan9, 

Respon/daya taggap10, Pemulihan11.  Dalam tahapan penanggulangan bencana 

tertuang dalam struktur kerja yaitu bidang pertama Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan, bidang kedua Kedaruratan dan Logistik, dan bidang ketiga yaitu 

Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Dimana dalam  masing –masing memiliki tugas 

pokok dan fungsi yang berbeda untuk menjalankan penanggulangan bencana yang 

terjadi.  

Dalam penanggulangan bencana khususya pasca bencana yang relevan 

dengan penelitian ini, dimana merupakan kegiatan yang berhubungan dengan 

pembangunan kembali sarana dan prasarana baik fisik maupun non fisik, seperti 

                                                           
8 Mitigasi merupakan tindakan yang diambil sebelum bencana terjadi dengan tujuan untuk 

mengurangi atau menghilangkan dampak bencana terhadap masyarakat dan lingkungan. 

Mitigasi dapat dilihat sebagai upaya berkelanjutan yang dilakukan untuk mengurangi risiko 

bencana melalui pengurangi kemungkinan dan komponen konsekuensi risiko bencana 

(Coppola,2007) 
9 Kesiapsiagaan merupakan rencana tindakan untuk merespon jika terjadi bencana. Kesiapsiagaan 

dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan siap siaga dalam menghadapi krisi, bencana atau 

keadaan darurat lainnya. 
10 Respon adalah suatu tindakan yang dilakukan segera sebelum dan setelah bencana. Tujuan dari 

kegiatan ini merupakan untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi kerusakan harta benda, dan 

meningkatkan pemulihan awal dari insiden bencana. 
11Pemulihan merupakan suatu kegiatan mengembalikan sistem infrastruktur kepada standar 

operasi minimal dan panduan upaya jangka panjang yang dirancang untuk mengembalikan 

kehidupan ke keadaan dan kondisi yang normal atau keadaan yang lebih baik setelah bencana 

terjadi 
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yang kita ketahui bahwa pasca bencana merupakan bagian dari Bidang 

Rehabilitasi dan Rekontruksi yang dilakukan terdapat berbagai tahapan dalam 

pemulihannya. Tujuannya dari adanya rehabilitasi dan rekontruksi diharapkan 

dapat berkembangnya ekonomi masyarakat, sosial, budaya dapat kembali seperti 

sedia kala. Sasaran dalam kegiatan rehabilitasi yaitu kelompok manusia dan 

segenap kehiduan dan penghidupan yang terganggu oleh bencana, sumberdaya 

buatan yang mengalami kerusakan akibat bencana, serta ekosistem atau 

lingkungan alam untuk mengembaikan fungsi ekologinya. Dalam melaksanakan 

peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah khususnya tahapan rehabilitasi dan 

rekontruksi dilakukan dengan sesuai dengan prosedur yang sistematis sesuai 

dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana. Salah 

satu yang dilakukan sebelum melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan 

survey kebutuhan masyarakat terkait kerusakan yang disebabkan oleh erupsi 

gunung kelud, dengan cara tersebut dapat diketahui kerusakan-kerusakan yang 

kiranya perlu dijadikan pertimbangan untuk di rehabilitasi maupun rekonstruksi.  

Melihat realita yang ada terkait kerusakan dan kerugian yang disebabkan 

oleh erupsi Gunung Kelud di wilayah Kabupaten Malang khususnya di Desa 

Pandasari diperlukan upaya penanganan agar dapat menumbuhkan semangat 

korban dalam membangun kembali wilayahnya yang telah hancur dengan 

partisipasi sosial masyarakat yang terkena dampak langsung. Dikarenakan dalam  

penanggulangan bencana merupakan tugas dari pemerintah khususnya badan yang 

telah dibentuk yaitu Badan penanggulangan Bencana Daerah. Dimana dalam hal 
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ini penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara adil bagi yang terkena 

dampak langsung.  

Berdasarkan pemaparan tersebut manarik untuk dilakukan penelitian 

mengenai upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca erupsi gunung Kelud. Hal ini 

membutuhkan tahapan-tahapan yang sangat panjang demi menanggulangi 

bencana yang akan terjadi. Dengan demikian penelitian ini mengambil judul   

“Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang dalam 

Upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Erupsi Gunung Kelud di Desa 

Pandansari Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana peran BPBD Kabupaten Malang dalam upaya rehabilitasi dan 

rekontruksi pasca erupsi Gunung Kelud di Desa Pandansari Kecamatan 

Ngantang Kabupaten Malang? 

2. Apa saja kendala yang dihadapi BPBD Kabupaten Malang dalam upaya 

rehabilitasi dan rekontruksi pasca erupsi Gunung Kelud di Desa 

Pandansari Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui peran BPBD Kabupaten Malang dalam upaya 

rehabilitasi dan rekontruksi pasca erupsi Gunung Kelud di Desa 

Pandansari Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang. 
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2. Untuk mengetahui  kendala-kendala yang dihadapi oleh BPBD Kabupaten 

Malang dalam upaya rehabilitasi dan rekontruksi pasca erupsi Gunung 

Kelud di Desa Pandansari Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada masyarakat 

tentang upaya rehabilitasi dan rekontruksi pasca erupsi gunung Kelud yang 

menimpa Kabupaten Malang. 

1. Manfaat Akademis 

Sebagai salah satu bahan kajian dalam studi Ilmu Pemerintahan khususnya 

dengan mata kuliah Organisasi dan Manajemen Pemerintahan, dan mata kuliah 

lainnya yang terkait dengan manajemen suatu instansi pemeritahan, serta sebagai 

bahan referensi dan informasi bagi penyusun lainnya yang hendak melakukan 

penelitian dengan tema dan permasalahan yang terkait dengan rehabilitasi dan 

rekontruksi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Malang. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran kepada Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang serta peneliti mengetahui 

peran dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam upaya rehabilitasi dan 

rekontruksi pasca erupsi Gunung Kelud. 
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E. Definisi Konseptual 

Definisi konsep adalah pernyataan yang mengartikan atau memberi makna 

suatu konsep istilah tertentu. Definisi konseptual merupakan penggambaran secara 

umum dan menyeluruh yang menyiratkan maksud dan konsep atau istilah tersebut 

bersifat konstrukstif, formal dan mempunyai pengertian yang abstrak.12 Adapun 

konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

1. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang 

Peran pemerintah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

memiliki peran yang sangat penting dalam permasalahan kebencanaan, dimana 

dalam perannya menurut memiliki tiga tahapan dalam penanggulangan bencana, 

seperti kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistic, dan rehabilitasi dan rekontruksi13. 

Dimana dalam tahapan kesiapsiagaan meliputi kegiatan-kegiatan yang 

berhubungan untuk mengantasipasi bencana melalui pengorganisasian serta 

melalui langkah yang tepat guna, dan pada masa tanggap darurat meliputi 

kegiatan yang dilakukan dengan segera kejadian bencana untuk menangani 

dampak buruk yang ditimbulkan meliputi penyelematan dan evakuasi korban, 

harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, penggusuran pengungsi, 

penyelematan serta pemulihan sarana dan prasarana yang ada. Sedangkan dalam 

tahap rehabilitasi dan rekontruksi merupakan tahapan setelah kejadian bencana 

selesai, dimana dalam tahapan ini mengembalikan fungsinya kembali kehidupan 

yang lebih baik. Tanggung jawab pemerintah dalam penanggulangan bencana 

                                                           
12 Alimul Hidayat, Aziz( 2009) Metode Penelitian Keperawatan dan Teknik Analisis Data. 

Jakarta: Salemba Medika  
13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana 



 

10 
 

seperti yang termuat dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 pasal 5 

menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung 

jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Adapun tanggung jawab 

pemerintah dalam penanggulangn bencana meliputi : 

1. Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko 

bencana dengan program pembanguan  

2. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana 

3. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena 

bencana secara adil sesuai dengan standar pelyanan minimum 

4. Pemulihan kondisi dari dampak bancana. 

5. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran 

pendapatan dan belanja memadai 

6. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk 

dana siap pakai 

7. Pemeliharaan arsip atau dokumen otentik dan kridibel dari ancaman 

dan bencana. 

2. Upaya Rehabilitasi dan Rekontruksi 

Dalam upaya rehabilitasi dan rekontruksi pasca erupsi gunung kelud 

diperlukan beberapa tahapan seperti yang termuat dalam peraturan Kepala Badan 

Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian 

Kebutuhan Pasca Bencana meliputi : Pengkajian akibat bencana, Pengkajian 

dampak bancana, dan pengkajian kebutuhan pasca bencana. Dalam komponen-

komponen tersebut saling berhubungan dalam rangka memandu proses 

penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekontruksi maupun untuk melakukan 
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upaya pemulihan pasca bencana. Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana 

dijadikan pemerintah, baik Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota 

untuk menjalankan proses penilaian atas kerusakan dan kerugian serta kebutuhan 

yang bersifat komperenhensif baik aspek fisik maupun aspek kemanusiaan akibat 

bencana. Dimana dalam pedoman tersebut memliki prinsip dasar yaitu 

membangun yang lebih baik dan aman (build back better and saver). 

a. Manajemen pelaksanaan rehabilitasi dan rekontruksi 

Sumber: Buku Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana 

Gambar 1.2 Alur Proses PDNA/Pengkajian Kebutuhan Pascabencana 

Pengkajian akibat bencana merupakan pengkajian atas akibat langsung dan 

tidak langsung kejadian bencana terhadap seluruh aspek penghidupan manusia. 

Dimana dalam pengkajian meliputi beberapa aspek yang harus dikaji, diantaranya, 

kerusakan, kerugian, gangguan akses atau kehilangan, ganguan fungsi, dan 

meningkakan risiko. Tahap selanjutnya yang perlu dilaksanakan yakni tahap 

dampak dengan adanya bencana, dimana komponen yang dilakukan yaitu, 

pemulihan ekonomi dan fiscal, sosial budaya dan politik, pembangunan manusia, 
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dan pemulihan lingkungan. Tahap ketiga dalam pemulihan bencana yakni 

pengkajian kebutuhan pemulihan seperti, pembangunan, penggantian, penyediaan 

bantuan akses, pemulihan fungsi, dan pengurangan risiko. Dari beberapa tahapan 

mekanisme rehabilitasi dan rekontruksi dilanjutkan rencana aksi rehabilitasi dan 

rekontruksi dan diharapkan dengan adanya tahapan seperti itu dapat 

mengembalikan kehidupan pasca bencana semakin baik seperti sedia kala.  

F. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah mendefinisikan variabel secara operasional 

berdasarkan karateristik yang diamati ketika melakukan pengukuran secara cermat 

terhadap objek atau fenomena dengan menggunakan parameter yang jelas.14 

a. Peran BPBD dalam Upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca erupsi 

Gunung Kelud 

1. Pelaksanaan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana. 

2. Hasil Penyusunan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana. 

3. Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca 

Erupsi Gunung Kelud. 

b. Kendala Pelaksanaan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

Pasca Erupsi Gunung Kelud 

1. Minimnya Peran BPBD dalam perbaikan permukiman warga yang 

terdampak. 

2. Kurangnya pengawasan dan koordinasi BPBD dengan Pemerintah 

Desa Pandansari dalam hal pembangunan infrastruktur. 

                                                           
14 Alimul Hidayat, Aziz( 2009) Metode Penelitian Keperawatan dan Teknik Analisis Data. Jakarta: 

Salemba Medika 



 

13 
 

3. Kurangnya perhatian BPBD dalam pemulihan sosial ekonomi 

masyarakat Desa Pandansari. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan pengumpulan 

data yaitu, penelitian deskriptif dimana memiliki pengertian yakni suatu metode 

yang mendiskripsikan gejala-gejala untuk menemukan dan memperluas 

pemahaman terhadap konsep maupun teori dengan memberikan uraian deskriptif 

mengenai suatu kolektifits atau gejala sosial     dan digambarkan dengan realita 

yang ada. Dalam hal ini peneliti akan mendiskripsikan terkait peran Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang dalam upaya 

rehabilitasi dan rekontruksi pasca erupsi Gunung Kelud serta menjelaskan dan 

menggambarkan manajemen dalam rehabilitasi dan rekontruksi pasca erupsi 

Gunung Kelud. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan mengadakan 

pengamatan langsung terhadap masalah yang ada sehingga peneliti bisa 

mendapatkan informasi, gambaran serta data-data yang dicari. Dalam penelitian 

ini yang dituju adalah:  

1.  Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten 

Malang di Jalan Trunojoyo Kav.8 Kepanjen Kabupaten Malang 

2. Pemerintah Desa Pandansari Kecamatan Ngantang,   



 

14 
 

3. Masyarakat desa Pandansari yang terkena dampak langsung oleh 

erupsi Gunung Kelud, serta mengamati langsung kondisi daerah 

yang terkena dampak pasca erupsi Gunung Kelud. 

3. Subyek Penelitian  

Subyek penelitian merupakan benda, hal, atau orang tempat variable 

peneliti melekat oleh karena itu dapat dijadikan subyek penelitian oleh peneliti 

untuk dijadikan narasumber yang berhubungan dengan tema penelitian. Adapun 

subyek penelitian yang dijadikan sumber penelitian ini adalah : Kepala Pelaksana 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang,  Kepala Bidang  

Rehabilitasi dan Rekontruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Malang, Kepala Desa Pandansari, serta masyarakat Desa Pandansari Kecamatan 

Ngantang Kabupaten Malang yang terkena dampak langsung erupsi Gunung 

Kelud. 

4. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang akan diperoleh dengan penelitian secara     

langsung dilapangan, dengan menggunakan teknik pengumpulan data seperti 

observasi langsung. 

Pada saat penelitian sebelumnya kami melakukan wawancara dengen 

beberapa pertanyaan yang diajukan kepada narasumber, dimana narasumbernya 

adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang khususnya 

Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi yang menangani langsung terkait masyarakat 

yang terkena dampak dari erupsi Gunung Kelud. Selain itu juga peneliti 
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melakukan pengamatan langsung di daerah yang terkena dampak erupsi Gunung 

Kelud, khususnya di di Desa Pandansari Kecamatan Ngantang Kabupaten 

Malang. 

b. Data Sekunder 

Dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti juga menggunakan sumber 

-sumber data sekunder yang diperoleh dar berbagai macam referensi baik dari 

dokumen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang, Jurnal 

yang berkaitan dengan kebencanaan, buku-buku bacaan, Perundang-undangan 

yang terkait tentang kebencanaan, serta sumber dari internet gun mendukung 

kandungan dari penelitian ini. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, dimana dalam 

observasi ini dengan mengamati langsung aktivitas yang dilakukan oleh beberapa 

orang. Dalam metode observasi dimaksudkan untuk memperjelas temuan 

langsung antara yang diungkapkan oleh subyek peneliti dengan realita yang ada 

dilapangan. 

b. Wawancara  

Dalam penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan 

cara wawancara yang dihimpun oleh peneliti dari kepala bidang rehabilitasi dan 

rekontruksi serta masyarakat di desa Pandansari kecamatan Ngantang yang 

terkena dampak langsung pasca erupsi gunung Kelud. 
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c. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yakni teknik 

dokumentasi dengan cara mendokumentasikan gambaran-gambaran yang terkena 

langsung setelah eruspi gunung Kelud serta mendokumentasikan kegiatan fisik 

maupun non fisik di desa Pandansari. 

5. Teknik Analisa Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisa data dengan 

metode kualitatif. Menurut Bogdan Tylor dalam Moelong mendefinisikan 

penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 

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

diamati.15 Dalam teknik analisa data secara kualitatif dapat diperoleh melalui 

beberapa cara diantaranya: 

1) Reduksi data adalah dengan cara proses seleksi, penyederhanaan, 

absraksi dan data kasar yang ada dalam catatan di lapangan.  

2) Display data adalah suatu rakitan organisasi informasi, gambaran 

dalam bentuk narasi lengkap dan selanjutnya dapat ditarik kesimpulan. 

Disamping itu juga dalam penelitian ini tidak hanya dalam bentuk 

nasrasi kalimat, kan tetapi juga meliputi gambar kerja dan table sebagi 

pendukung narasinya. 

3) Pengambilan Keputusan adalah penarikan kesimpulan terkahir hasil 

dari penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti. Dalam hal ini 

                                                           
15 Lexy j. Moleong. 2007. Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung : Remaja 

Rosdakarya. 



 

17 
 

sangat penting karena dapat dipertanggungjawabkan baik secara 

akademis maupun secara keilmuan. 

 


