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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

 

Permasalahan kekeringan di Indonesia dirasakan di sebagian wilayah 

termasuk di Kabupaten Bojonegoro. Dalam hal ini merupakan tanggungjawab 

pemerintah untuk menanggulangi bencana kekeringan yang terjadi. Kekeringan 

merupakan permasalahan bagi masyarakat yang dapat menganggu aktivitas sehari 

– hari seperti krirsis air untuk kebutuhan makan,cuci,mandi dan minum serta dapat 

menyebabkan turunnya kualitas panen, bahkan menyebabkan gagalnya panen, dan 

berpotensi menyebabkan kebakaran hutan ketika musim kemarau. 

Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten 

Bojonegoro pada tahun 2015 ada 19 kecamatan, 81 desa, 151 dusun yang 30.134 

KK dari 84.654 jiwa. Data tersebut merupakan wilayah yang terdampak kekeringan 

tahun 2015, sementara untuk wilayah yang masuk potensi kekeringan tahun 2017 

adalah 15 kecamatan, 62 desa, 139 dusun yang berjumlah 25.109 KK dari 76.858 

jiwa. Hal tersebut menunjukkan bahwasannya kekeringan di Bojonegoro masih 

terjadi di sebagian wilayah, untuk itu perlu dilakukannya upaya dalam mengatasi 

kekeringan agar dapat mengurangi  desa yang terdampak kekeringan yang 

dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 

Untuk kekeringan yang dihadapi masyarakat Bojonegoro pada saat 

mengalami kelangkaan air bersih mereka harus membeli air dan jaraknya tidak 

dekat, hal itu dikarenakan juga penjualan air bersih melalui mobil pick up keliling 

juga tidak lewat setiap hari. Hal ini tentu berdampak pada social ekonomi karena 

pada musim kemarau mereka harus mengeluarkan uang lagi untuk mendapatkan 

pasokan air bersih.  
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Kekeringan juga berdampak di sektor pertanian yaitu turunnya kualitas 

panen para petani ketika kekurangan air untuk mengaliri sawah yang dikarenakan 

embung disekitar lahan persawahan mengering, Pada tahun 2015 di Kabupaten 

Bojonegoro pada saat kemarau menyebabkan wilayah  pertanian sebanyak 1.906 

hektar mengalami kekeringan terutama yang lokasinya jauh dari sungai bengawan 

solo dan embung yang ada tidak dapat digunakan sehingga tidak mampu 

mengalirkan air yang masih ada pada saat musim kemarau. 

Selain itu kekeringan juga akan berdampak pada kebakaran hutan dan lahan, 

terlebih kabupaten Bojonegoro memiliki lahan hutan jati yang sangat luas dan 

ketika musim kemarau akan menyebabkan keringnya daun jati dan sangat mudah 

terbakar. Dengan berbagai sector yang dihasilkan dari  kekeringan ketika musim 

kemarau maka dipelukannya sebuah penangaan yang serius agar nantinya mampu 

meminimalisir kasus yang selama ini dihadapi oleh pemerintah. Bagi masyarakat 

juga harus mampu menjaga lingkungan sekitar terlebih ketika sudah memasuki 

musim kemarau yang dapat terjadinya kekeringan serta  kebakaran hutan dan lahan. 

Menurut pernyataan bapak Eko Susanto, S.H., selaku Kasi Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan BPBD kabupaten Bojonegoro, “ Untuk menanggulangi kekeringan 

BPBD terfokus pada kebutuhan sehari – hari untuk masyarakat dan juga kebakaran 

yang dapat dihasilkan dari kekeringan, sedangkan untuk sector pertanian dan 

peternakan kami berkoordinasi dengan dinas terkait, jadi dalam mengatasi 

kekeringan kami tidak sedirian, seperti halnya sector pertanian yang mengalami 

kekeringan menjadi tugas dari Dinas Pertanian, dan juga untuk embung geo 
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membrane menjadi tugas dinas pengairan.” 1 Pernyataan tersebut menjelaskan 

bahwa kekeringan yang terjadi di kabupaten Bojonegoro selalu berkoordinasi 

dengan dinas terkait agar dapat menanggulangi dampak yang dihasilkan dari 

kekeringan. 

Dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan 

bencana dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan penyelenggaraan 

penanggulangan bencana yang terjadi. Pemerintah kabupaten Bojonegoro untuk 

mengatasi bencana mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang 

penanggulangan bencana. Penyelenggaraan bencana tersebut meliputi kegiatan pra 

bencana, saat bencana dan setelah terjadi bencana untuk menangani bencana yang 

terjadi di Kabupaten Bojonegoro. Dalam penelitian ini berfokus pada kegiatan pra 

bencana yang dimana mengetahui mitigasi bencana dengan upaya untuk 

mengurangi resiko yang ditimbulkan oleh bencana kekeringan. 

Menindaklanjuti surat edaran yang dikirim oleh Badan Meteorologi 

Klimatologi dan Geofisika (BMKG) stasiun Meteorologi Klas 1 Juanda Surabaya 

Nomor: KT.304/110/MJUD/VII/2017 tanggal 11 Agustus 2017 terkait prakiraan 

cuaca bulan Agustus – September memasuki musim kemarau yang akan 

menyebabkan terjadinya bencana kekeringan di beberapa wilayah kabupaten 

Bojonegoro. Dengan adanya surat edaran tersebut Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah melakukan persiapan untuk menghadapi kekeringan karena dengan adanya 

surat edaran tersebut upaya harus segera dilakukan dalam menghadapi kekeringan 

pada musim kemarau. 

                                                        
1 Hasil Wawancara dengan bapak Eko Susanto, S.H., selaku Kasi Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bojonegoro di Kantor BPBD 4 Juni 2018 Pukul 10.00 Wib 
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Sehubungan dengan surat edaran dari BMKG tersebut maka dikeluarkannya 

SK Bupati Kabupaten Bojonegoro Nomor 188/242/KEP/412.013/2017 tentang 

siaga darurat bencana kekeringan. Dengan SK tersebut maka diperlukannya upaya 

kesiapsiagaan untuk mengantisispasi kekeringan agar tidak meluas di sebagian 

wilayah Bojonegoro. Maka melalui pra bencana tersebut dapat dilakukan agar dapat 

mengurangi atau meminmalisir dampak kekeringan tersebut. 

Lailahan Nahar dalam jurnalnya menjelaskan bahwa, tahapan pra bencana 

merupakan tahap penanggulangan bencana ketika sebelum terjadinya bencana. 

Selama tahap pra bencana kegiatan yang dilakukan ini untuk mengurangi dampak 

yang ditimbulkan bencana. Kegiatan pra bencana ini sifatnya mencegah atau 

mengurangi resiko bencana.2 Dari hal tersebut bahwasannya kegiatan pra bencana 

meliputi upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk persiapan datangnya 

bencana. 

Sedangkan Samuel susanto dalam jurnalnya menjelaskan bahwa, 

kekeringan merupakan salah satu bencana alam yang sering kurang mendapatkan 

perhatian meskipun bencana ini memiliki dampak yang serius terhadap ketahanan 

pangan, kebakaran hutan atau bahkan menyebabkan kematian. Bencana kekeringan 

jika dibandingkan dengan bencana banjir, tanah longsor dan gunung meletus sangat 

berbeda. Bencana – bencana tersebut datang secara mendadak dan dalam waktu 

yang relative singkat., sedangkan kekeringan sendiri merupakan bencana alam yang 

sering disebut bencana yang merangkak (creeping disaster). 3 Dari pernyataan 

                                                        
2 Lailan Nahar. (2016). Studi Deskriptif tentang Strategi Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Pasuruan dalam Penanggulangan Bencana Kekeringan Di Wilayah 
Kabupaten Pasuruan. Jurnal Ilmu Administrasi Negara Fisip Unair Vol 4 nomor 2 Hal 18 

3 Samuel Sutanto. (2017). Wawasan Mengenai Sistem Peringatan Dini Kekeringan Di 
Indoneisa. Jurnal Sumber Daya Air Vol. 13 No. 1. Hal 53-68 
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tersebut dapat diketahu bahawasannya bencana kekeringan datang secara perlahan 

dan tidak langsung, bisa sampai tidak terdeteksi dan bisa terjadi dalam kurun waktu 

bulanan bahkan tahunan. 

Strategi dalam konteks organisasi adalah penetapan berbagai tujuan dan 

sasaran jangka panjang yang bersifat mendasar bagi sebuah organisasi, yang 

dilanjutkan dengan penetapan rencana aktivitas dan pengalokasian sumber daya 

yang diperlukan guna mencapai berbagai sasaran tersebut. 4  Dengan strategi 

mitigasi yang efektif dan efisien akan menghasilkan suatu penanganan dalam tahap 

pra bencana agar dapat mengurangi dampak yang dihasilkan dari kekeringan 

tersebut. 

Pada pedoman penyusunan rencana penanggulangan bencana dalam 

peraturan BNPB nomor 4 tahun 2008, ada langkah-langkah strategi dalam 

penanggulangan bencana, yang pertama adalah pengenalan biaya atau ancaman 

bencana yang mengancam wilayah tersebut. Kemudian bahaya atau ancaman 

tersebut dibuat daftar dan disusun langkah – langkah kegiatan untuk 

penanggulangannya.5 

Dalam penyusunan strategi diperlukannya komitmen yang kuat dari BPBD 

dalam mengatasi kekeringan yang selama ini masih datang ketika musim kemarau. 

Untuk itu dimulai pada mitigasi dan kesiapsiagaan yang dilakukan agar dapat 

mengurangi kelangkaan air bersih di wilayah rawan bencana kekeringan. 

Sementara itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi 

Jawa Timur mencatat ada 130 desa di berbagai daerah di Jawa Timur mengalami 

                                                        
4 Nurjaman, Asep dan Krisno Hadi. (2003). Organisasi dan Manajemen Pemerintahan. Malang: 

Universitas Muhammadiyah Malang. Hal 101 
5 Peraturan BNPB nomor 4 tahun 2008 tentang “Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan 

Bencana 
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kekeringan. Desa yang mengalami kemarau tersebar di daerah Tuban, Pacitan, 

Ponorogo, Sumenep, Pamekasan, Sampang, Lumajang, Pasuruan, Situbondo, 

Nganjuk, Jombang, Trenggalek, Banyuwangi, Mojokerto, dan Bojonegoro. 6 

Melihat dari data tersebut, Kabupaten Bojonegoro salah satu daerah di Jawa Timur 

yang masih menjadi daerah yang dilanda kekeringan hingga pada tahun 2017. 

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu daerah yang rawan dengan 

datangnnya bencana kekeringan. Untuk memasuki musim kemarau sering diikuti 

dengan permasalahan kekeringan yang terjadi di sebagian kecamatan di 

Bojonegoro. Kekeringan ini dapat dikatakan adalah bencana musiman yang 

menimpa sebagian masyarakat di kabupaten Bojonegoro karena kekeringan datang 

ketika musim kemarau, sehingga jika kekeringan tidak ditangani dengan baik dapat 

meluas. 

Dengan minimnya cadangan air maka masyarakat harus mampu menjaga 

dalam penggunaan air, karena jika masyarakat tidak berhemat air akan 

menimbulkan masalah dan nantinya bencana kekeringan bisa meluas ke daerah 

sekitarnya. Selain itu juga harus menjaga lingkungan karena kekeringan sangat 

rentan dengan kebakaran, terlebih Bojonegoro memiliki hutan jati yang luas. 

Dwi Hastuti dalam jurnalnya menjelaskan bahwa, karakteristik bahaya 

kekeringan sangatlah berbeda dibandingkan  dari bahaya bencana lain karena 

kekeringan datangnya yang tidak tiba-tiba timbul namun timbul secara perlahan 

dan mudah diabaikan. Dampaknya akan terasa ketika lahan – lahan produktif 

seperti pertanian tiba-tiba mengalami penurunan kualitas. 7  Dari hal ini maka 

                                                        
6 Diambil dari https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3628461/130-desa-di-jawa-timur-alami-

kekeringan.  diakses pada tanggal Senin 04 September 2017, 20:50 WIB 
7  Hastuti. Dwi. (2017). Mitigasi, kesiapsiagaan, dan adaptasi masyarakat terhadap bahaya 

kekeringan, Kabupaten Grobogan. Jurnal GeoEco. Vol. 3 No. 1. Hal 47-57 

https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3628461/130-desa-di-jawa-timur-alami-kekeringan
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3628461/130-desa-di-jawa-timur-alami-kekeringan
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strategi dalam mitigasi perlu ditingkatkan mulai dini dan juga mempersiapkan 

kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana agar tidak timbul meluasnya wilayah 

kekeringan. 

Upaya mitigasi untuk pengurangan resiko bencana kekeringan ini dapat 

melihat dari data – data bencana sebelumnya yang terjadi dan ditambah terjun 

langsung  ke lokasi. Dengan monitoring yang tertata dengan baik mampu dijadikan 

pedoman dalam menyusun strategi mitigasi bencana yang telah disusun oleh BPBD 

kabupaten Bojonegoro. 

Dengan penanganan yang tepat maka akan mengurangi dampak bagi 

masyarakat sendiri. Bencana kekeringan memerlukan kerjasama antara pemerintah 

dan masyarakat agar dapat teratasi. Adanya respon masyarakat dan 

kesiapsiagaannya dalam menanggulangi dampak – dampak kekeringan membantu 

proses mitigasi bencana kekeringan. Kabupaten Bojonegoro yang tergolong daerah 

rawan bencana harus mempunyai strategi yang dimulai pada saat pra bencana 

dengan melalui mitigasi yang bagus dan optimal agar nantinya dapat meminimalisir 

dampak dari bencana tersebut.  

Ilham dan Armansyah dalam jurnalnya menjelaskan bahwa, 

Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional 

yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, saat terjadi dan 

sesudah terjadi bencana.8 Dengan ini tahapan tersebut merupakan sebuah keharusan 

yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang ditimbulkan 

                                                        
8 Ilham dan Armansyah. (2016). Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan 

dalam Penanggulangan Bencana Alam. Jurnal Ilmu pemerintahan dan Sosial Politik Vol 4 
No 2. Hal 176-185 
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dari bencana. Melalui tiga tahap tersebut maka penanggulangan bencana akan 

berjalan dengan efektif dan efisien. 

Pada dasarnya dalam hal penanggulangan bencana, Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah kabupaten Bojonegoro menggunakan konsep manajemen bencana 

yang dimana terdapat tahapan pada pra bencana adanya pencegahan/mitigasi dan 

kesiapsiagaan, saat terjadi bencana adanya tanggap darurat, serta setelah terjadi 

bencana adanya rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam menghadapi kekeringan ini 

peneliti ingin mengkaji lebih dalam pada strategi Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah melalui tahap pra bencana yaitu dari mitigasi bencana dan kesiapsiagaan 

untuk mengatasi bencana kekeringan karena melihat pentingnya penanganan pada 

awal ketika bencana tersebut akan melanda di kabupaten Bojonegoro. 

Saat ini banyak kasus kekeringan ditangani ketika pada saat meluasnya 

daerah yang mengalami krisis air. Untuk penanganan awal diperlukan melihat data 

wilayah terdampak sebelumnya dan pada saat persiapan menghadapi kekeringan 

dilakukannya monitoring, serta koordinasi dengan dari pihak desa agar BPBD 

kabupaten Bojonegoro mendapatkan informasi terkini tentang pelaporan situasi 

kondisi di wilayah kekeringan.. 

Dalam menjalankan sebuah mitigasi bencana ini diperlukan juga peran serta 

masyarakat didalamnya, karena masyarakat merupakan elemen penting dalam 

pendukung program atau strategi yang sudah dibuat oleh pemerintah. Selama ini 

kurang sadarnya masyarakat dalam menghemat air pada saat musim kemarau juga 

menjadi factor penyebab kurang optimalnya penanganan dalam bencana yang 

terjadi. 
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Dari meluasnya daerah yang mengalami kekurangan air bersih sangat 

menyulitkan pemerintah dalam dropping air karena keterbatasan volume air yang 

memang di gunakan dalam mengatasi bencana kekeringan ini. Dropping air yang 

dilakukan oleh pemerintah terkadang mengalami keterlambatan yang dikarenakan 

jarak desa satu dengan desa lain yang cukup jauh. Sehingga jika mengandalkan 

dropping air saja tidak akan cukup. 

 Seperti halnya selama ini pemerintah sering melakukan penanganan ketika 

adanya permintaan bantuan air bersih, lahan pertanian gagal panen atau penurunan 

kualitas. Untuk itu diperlukannya komitmen sejak awal dalam mengatasi 

permasalahan tentang kekeringan ini sehingga dapat mencegah dampak yang 

dihasilkan serta mampu menanggulangi meluasnya daerah yang trkena kekeringan. 

 Adapun alasan peneliti dalam penelitian skripsi ini untuk melihat strategi 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mengatasi masalah kekeringan di 

kabupaten Bojonegoro melalui konsep mitigasi bencana. Hal itu dikarenakan 

kekeringan membutuhkan penanganan sejak dini agar nantinya tidak menyebabkan 

dampak jangka panjang dan meluas bagi masyarakat. 

 Dalam penelitian ini berusaha untuk menjawab rumusan masalah yang telah 

dibuat oleh peneliti yaitu bagaimana strategi Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah dalam mitigasi bencana kekeringan di Kabupaten Bojonegoro tahun 2017 

dan factor penghambatnya. Untuk menjawab rumusan masalah ini diperlukannya 

penjabaran melalui konsep mitigasi bencana untuk menghadapi kekeringan di 

kabupaten Bojonegoro. Jadi dengan tahap pra bencana melalui mitigasi ini 

menjadikan pemerintah lebih siap dan waspada sejak dini ketika musim kemarau 
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yang sering menyebabkan kekeringan serta dapat mengurangi wilayah terdampak 

kekeringan setalah adanya penanganan di kabupaten Bojonegoro. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, maka dapat 

dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan – pertanyaan sebagai berikut: 

1. Bagaimana strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mitigasi 

bencana kekeringan di Kabupaten Bojonegoro tahun 2017? 

2. Apa saja faktor penghambat strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

dalam mitigasi bencana kekeringan di Kabupaten Bojonegoro tahun 2017? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari rumusan masalah  tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: 

1.   Mengetahui strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mitigasi 

bencana kekeringan di Kabupaten Bojonegoro tahun 2017 

2.   Mengetahui faktor penghambat strategi Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah dalam mitigasi bencana kekeringan di Kabupaten Bojonegoro tahun 

2017 

D. .Manfaat.Penelitian 

Dalam penelitian ini  diharapkan dapat memberikan suatu manfaat secara teoritis 

dan praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dalam riset ini sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Dalam penelitian ini manfaat teoritis yang dapat diperoleh nantinya bisa  dijadikan 

suatu  pengetahuan yang baru yang sehubungan dengan strategi dalam mitigasi 

bencana. Selain itu juga, penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk 

informasi penelitian yang lain yang berkaitan dengan strategi Badan 
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Penanggulangan Bencana Daerah dalam mitigasi bencana kekeringan di Kabupaten 

Bojonegoro. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat dalam penelitian praktis, agar dapat bermanfaat untuk bahan rekomendasi 

dalam strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mitigasi bencana 

kekeringan di Kabupaten Bojonegoro. Diharapkan tidakhanya bagi pemerintah, 

tetapi penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat. Sedangkan manfaat bagi 

penulis adalah memberikan pengetahuan tentang strategi Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah dalam mitigasi bencana kekeringan di kabupaten Bojonegoro. 

E. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual dapat diartikan yang menggambarkan konsep dengan 

penggunaan konsep – konsep lain.9 Dengan demikian, perlu didefinisikan beberapa 

konsep yang berkaitan dengan tema, sehingga peneliti dan pembaca memeiliki 

pemahaman yang sama, yaitu: 

1. Strategi  

Menurut Robbins (1990) dalam Kusdi berpendapat mengenai bagaimana 

strategi disusun terbagi dua kelompok, kelompok pertama adalah mereka yang 

meyakini bahwa strategi merupakan suatu perencanaan atau seperangkat panduan 

eksplisit yang disusun sebelum organisasi mengambil tindakan (planning mode). 

Kelompok kedua, yang disebut (evolutionary mode), melihat bahwa strategi tidak 

mesti berupa suatu perencanaan yang sitematis dan terperinci.10  

                                                        
9 Ulber silalahi, (2009). Metode Penelitian Sosial. Bandung; refika aditama. Hal 118 
10 Kusdi. (2009). Teori Organisasi dan Administrasi. Jakarta : Salemba Humanika Hal 89 
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Dengan perencanaan dan penyusunan yang baik akan melahirkan strategi 

yang mampu dijadikan dalam pengambilan sebuah keuputusan untuk sebuah 

penanganan masalah yang terjadi, karena strategi merupakan proses untuk jangka 

pendek maupun jangka panjang. 

2. Mitigasi Bencana  

Menurut King (2007) dalam Kusumasari, mitigasi didefinisikan sebagai 

tindakan yang diambil sebelum bencana terjadi dengan tujuan untuk mengurangi 

atau menghilangkan dampak bencana terhadap masyarakat dan lingkungan. 11 

Mitigasi bencana merupakan sebuah kebijakan untuk penanganan sebuah bencana 

yang terjadi yang dimana masuk dalam tahap pra bencana. Mitigasi bencana yang 

dapat dilakukan melalui mitigasi structural dan non structural.  

Pada mitigasi bencana terdapat pelaksanaan dan upaya untuk penguragan 

resiko dan meminimalisir dampak dari bencana. Ada 4 aspek yang dapat dilayani 

dalam mitigasi bencana yaitu penilaian dan moitoring bahaya (Hazard Asesstment 

and Monitoring), Perencanaan (Planning), Prediksi dan system peringatan 

(prediction and warning system), Pendidikan dan penelitian public (Public 

Education and Research).12 

3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah  

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan 

lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah 

baik Kabupaten/ Kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana.  

                                                        
11 Kusumasari Bevaola, (2014). Manajamen Bencana dan Kapablitias Pemerintah Lokal. 

Yogyakarta: Gava Media. Hal 22 
12 Ibyd Hal 28 
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Pemerintah bertanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan 

bencana, Sebagaimana didefinisikan dalam Undang – undang nomor 24 Tahun 

2007 tentang penanggulangan bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana 

adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang 

berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan 

rehabilitasi. 

F. Definisi Operasional 

Dalam penelitian ini untuk memberikan kemudahan bagi peneliti untuk 

melakukan penelitian diperlukan suatu operasional yang di maksud untuk 

menjelaskan indicator – indicator yang ditetapkan. Definisi Operasional adalah 

unsur yang mengukur suatu variable atau petunjuk pelaksanaan suatu penelitian. 

Variabel adalah sebuah konsep yang mempunyai variasi nilai. 

Definisi operasional merupakan suatu unsur yang memberitahukan 

bagaimana cara mengukur suatu variable. Untuk menilai variable dapat dilihat 

melalui indicator yang ada. Adapun indicator penelitian ini adalah: 

1. Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mitigasi bencana 

kekeringan di Kabupaten Bojonegoro tahun 2017 

a. Hazard Assesment & Monitoring (Penilaian dan Monitoring Bahaya) 

1. Pembuatan Peta Rawan Bencana 

2. Koordinasi dengan daerah potensi kekeringan 

b. Planning (Perencanaan) 

1. Mobilisasi Sumberdaya 

2. Program Pembangunan 

  



14 
 

c. Prediction & Warning Systems (Prediksi dan Sistem Peringatan) 

1. Pembuatan Posko dan Peringatan dini 

d. Public Education & Research (Pendidikan dan Penelitian Publik) 

1. Pengembangan SDM Untuk menghadapi bencana kekeringan 

2. Faktor Penghambat Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

dalam mitigasi bencana kekeringan di Kabupaten Bojonegoro tahun 2017 

a. Keterbatasan armada pada saat dropping air untuk bencana kekeringan 

b. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap menghadapi bencana 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian ini dapat didefinisikan sebagai urutan langkah – langkah 

untuk melaksanakan penelitian.13 Dengan demikian, dalam rangka memperoleh, 

mengumpulkan data, informasi maupun keterangan ilmiah, tentunya dibutuhkan 

suatu metode dengan tujuan agar suatu karya tulis mempunyai susunan yang 

sistematis, terarah dan konsisten. Berikut uraian dari metode yang digunakan 

dalam penelitian ini 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini  menggunakan penelitian yang berupa deskriptif. 

Suharsimi mendefinisikan pelitian deskriptif sebagai penelitian yang 

dimaksudkan utuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang 

ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.14   

Penulis akan menggali informasi secara langsung dan adanya interaksi 

antara peneliti dengan narasumber guna menggambarkan strategi Badan 

                                                        
13 Zuriah, Nurul. (2006). Metode Penelitian Social dan Pendidikan Teori Aplikasi. Jakarta : PT 

Bumi Aksara. hal 227 
14 Muhammad, Idrus. (2009). Metode Penelitian Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan 

Kuantitatif). Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama. Hal 23 
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Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Mitigasi Bencana Kekeringan di 

Kabupaten Bojonegoro tahun 2017 serta hambatan yang dihadapi.  

2. Sumber data 

Sumber data yang dimaksud adalah subyek yang akan diperoleh, penelitian ini 

menggunakan sumber data dari primer dan sekunder. 

 a. Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini diperoleh pada saat wawancara langsung 

di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Bojonegoro. Data 

tersebut berupa data ( catatan ) penelitian dari hasil observasi dan data hasil 

wawancara langsung dengan subyek penelitian. Dalam penelitian ini penulis 

mencari data primer dengan mewawancarai kepala atau pegawai Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro 

 b. Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini menggunakan  undang – undang, 

perwali diperoleh secara tidak langsung yang sifatnya melengkapi primer seperti 

perda, perwali, koran, dan buku. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Data dikumpulkan dengan metode observasi, pencatatan dokumen dan 

wawancara yang selanjutnya akan di analisis secara deskriptif kualitatif. 

Wawancara atau interview adalah salahsatu pengumpulan data dengan melalui 

wawancara atau Tanya jawab langsung dengan objek penelitian yang memiliki 

pengatuhan dari rumusan masalah. Sebelum wawancara memberikan instrument 

daftar pertanyaan kepada objek wawancara. 
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a. Observasi 

Observasi adalah tehnik pengumpulan data dengan menggunakan kegiatan 

pengamatan dan pencatatan secara sistematis yang langsung terdapat gejala – gejala 

dari peristiwa yang diteliti. Dokumentasi digunakan untuk menelusuri data – data 

yang mendukung penelitian ini atau sebagai data sekunder atau data umum. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah proses  mengumpulkan  data melalui pencatatan yang 

berada di lapangan dan berfungsi untuk  pelengkap data penelitian dan dapat 

menjadi pendukung secara teknis, mengenai data tersebut harus tetap berhubungan 

pada  masalah yang akan diteliti, seperti catatan, arsip, monografi, dan tipologi. 

c. Wawancara 

Teknik pengumpulan data dengan wawancara ini dilakukan dengan metode 

Tanya jawab kepada narasumber, dalam penelitian ini melakukan sebuah 

wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur yang bertujuan 

dapat mendapatkan informasi ketika penelitian dan wawancara tidak terstruktur 

yang dimana peneliti bisa tidak menggunakan pedoman yang dibuat untuk 

wawancara yang disusun, dan wawancara dapat dilakukan secara langsung dengan 

instrument penelitian baik tatap muka ataupun tidak secara langsung.15 

4. Subjek Penelitian  

Subjek penelitian  adalah subjek yang dituju untuk di teliti oleh peneliti yaitu 

melalui orang yang memberikan informasi atau keterangan mengenai fakta atau 

                                                        
15 Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. 

Bandung: Alfabeta Hal 137 
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pendapat sesuai dengan penelitian yang bersangkutan 16 . Adapun subjek yang 

menjadi informan dalam penelitian ini yaitu: 

1) Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro 

2) Kepala Seksi Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Bojonegoro 

3) Kepala Seksi Kedaruratan Dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Bojonegoro 

4) Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Bojonegoro 

5. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat untuk mendapatkan data, pada 

penelitian ini untuk lokasi penelitian berada di Kantor Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro jln. Jend. Ahmad Yani no 26, Soekorjo 

Kabupaten Bojonegoro. 

6. Analisis Data 

Tehnik analisis yang telah digunakan pada  penelitian ini yaitu analisis 

menggunakan model interaksi ( interactive models of analysis) oleh Miles dan 

Huberman yakni analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif menggunakan  data 

berdasarkan apa yang telah diperoleh, dan  dikembangkan sehingga menghasilkan 

hipotesis.17 

Kegunaan penelitian ini dengan analisis data adalah datap data dapat 

direduksi menjadi sebuah hal yang mampu dipahami serta ditafsirkan dengan cara 

                                                        
16 Arikunto, S. (2006). Prosedur Suatu Pendidikan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta. Hal 145 
17 Sugiyono, Op.cit Hal 140 
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pengolahan data sehingga menjadi relasi permasalahan yang ada dalam penelitian 

agar dapat diuji dan ditelaah. Pada kegiatan menganalisis terdiri dari reduksi.data, 

penyajian.data ataupun.display, dan dapat dijadikan penarikan kesimpulan. 

a) Reduksi.Data 

Reduksi data merupakan sebuah kegiatan yang merangkum, dan bisa 

memilih pada hal yang kompleks atau pokok, dan juga dapat  focus pada hal yang 

dianggap penting, sehingga mampu mencari tema, serta mencari pada polanya. 

Secara garis besar penulis merangkum hal pokok yang akan penulis sampaikan 

untuk menjadi keselarasan secara sistematis, untuk mendapatkan gambaran 

mengenai permasalahan secara jelas. Dalam hal ini reduksi data yang nantinya akan 

diambil dari peneliti diantaranya data bencana tahun sebelumnya dan hasil 

penangulangannya serta dokumen pendukung lainnya yang dapat menguatkan isi 

peneliti. 

b) Penyajian.Data atau Display 

Dalam penyajian yang dilakukan melalui data deskriptif kualitatif dapat 

dilakukan melalui uraian yang singkat , melalui bagan, melalui.hubungan antar 

beberapa kategori ataupun sejenisnya. Dengan melakukan penyajian data ataupun 

display, nantinya dapat memudahkan serta menyederhanakan agar dapat 

memahami kondisi yang terjadi. Peneliti nantinya melakukan penyederhanaan pada 

data menjadi sebuah narasi yang pendek dan sesuai kriteria dan klasifikasi pada 

data yang sesuai rumusan masalah sehingga dapat dipahami dengan mudah.. 

c) Penarikan.Kesimpulan/Verifikasi 

Pada Kesimpulan di dalam penelitian ini dapat berupa deskripsi ataupun 

suatu gambaran  objek yang masih belum jelas sebelumya , dan nantinya pada saat 
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setelah dilakukannya penelitian akan menjadi jelas. Dalam kegiatan peneliti akan 

melakukan penelitian secara terus-menerus. Sejak awal penelitian ini dilakukan dan 

selama mendapatkan data otentik peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari 

analisis data yang telah dikumpulkan, yang nantinya data ini akan menjadi jawaban 

dari rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas. Berikut ini merupakan skema 

model interaktif Miles.dan Huberman dalam komponen analisis data. 

Gambar 1.1 Model Interaktif yang dikembangkan oleh Miles.dan Huberman 

Sumber : Miles dan Huberman, (1992:20) 
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