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BAB I           

PENDAHULUAN              

A. LATAR BELAKANG  

Negara Indonesia merupakan negara yang terletak pada garis khatulistiwa 

yang menyebabkan negara indonesa dikategorikan sebagai negara yang rawan 

terhadap bencana.Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 

Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa 

bencana adalah suatu peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan 

mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh 

faktor alam dan/atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan 

timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, 

dan dampak psikologis.1 

Berdasarkan Data BNPB tahun 2015 mengatakan bahwa bencana yang 

terjadi pada tahun 2015 tercatat 1.582 kejadianbencana banjir, 174.839 rumah 

terendam, 240 orang hilang dan meninggal, 1.184.722 menderita dan mengungsi, 

4.977 rumah rusak berat, 3.461 rumah rusak sedang, 15.922 rumah rusak ringan, 

301 fasilitas pendidikan, 150 fasilitas peribadatan,33fasilitas kesehatan 

merupakan bencana yang terjadi pada tahun 2015.Berdasarkan data BNPB 

tanggal 4 januari 2016 mengatakan bahwa bencana yang terjadi pada tahun 2016 

tercatat 1.681 kejadian bencana banjir yang menyebabkan 259 orang tewas 123 

juta mengungsi, 25.192 unit rumah rusak, 5.180 rusak berat, 3.760 rusak sedang, 

                                                           
1Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang 

Penanggulangan Bencana 
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16.252 rusak sedang 498 unit fasilitas umum rusak. Longsor adalah bencana 

paling mematikan 157 orang tewas dan lebih dari 95% merupakan bencana 

hidrometeorologi yang dimana banjir, longsor, dan angin puting beliung 

merupakan bencana yang dominan terjadi pada tahun 2016.2 

Berdasarkan data BNPB tahun 2017 mengatakan bahwa bencana yang 

terjadi pada tahun 2017 tercatat 2.341 kejadian bencana dengan rincian kejadian 

bencana terdiri dari banjir 787 kejadian, angin puting beliung 716 kejadian, tanah 

longsor 614 kejadian, kebakaran hutan dan lahan 96 kejadian, banjir dan tanah 

longsor 76 kejadian, kekeringan 19 kejadian, gempa bumi 20 kejadian, 

gelombang pasang dan abrasi 11 kejadian, dan letusan gunung api 2 kejadian.3 

Menurut data BPBD Kabupaten Lamongan berdasarkan Kajian Risiko 

Bencana (KRB) tahun 2013-2017 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

(BPBD) Kabupaten Lamongan mengatakan bahwa ada beberapa daerahyang 

mengalami dampak yang diakibatkan bencana banjir di Kabupaten Lamongan 

diantaranya yaitupada tahun 2013 banjir terjadi di Kabupetan Laren berjumlah  

673 unit rumah tergenang dari 2.462 KK yang terbagi dalam 9 Desa di 

Kecamatan Laren yaitu Desa Laren sebanyak 107 unit rumah tergenang dari 268 

                                                           
2Drs. Nugroho Sutopo Purwo, M.Si., APU, 2016, Evaluasi Penanggulangan 

Bencana 2015 dan Prediksi Bencana 2016, Jakarta : BNPB 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/fil

es/documents/files/disaster_evaluation_2015_prediction_2016_bnpb.pdf di akses 

pada tanggal 22 April 2017 pukul : 19.00  

3Drs. Nugroho Sutopo purwo, M.Si., APU, 2017, 2.341 Kejadian Bencana 377 

Tewas, dan 3,5 Juta Jiwa mengungsi dan menderita akibat bencana tahun 2017, 

Jakarta : Kepala Pusat Data dan Informasi Humas 

BNPBhttps://www.bnpb.go.id/2341-kejadian-bencana-377-tewas-dan-35-juta-

jiwa-mengungsi-dan-menderita-akibat-bencana-tahun-2017 di akses pada tanggal 

22 April 2017 pukul : 19.20                                              
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KK, Desa Pelangwot sebanyak 194 unit rumah tergenang dari 776 KK, Desa 

Bulutigo sebanyak 43 unit rumah tergenang dari 172 KK, Desa Sisir sebanyak 

79 unit rumah tergenang dari 236 KK, Desa Pesanggrahan sebanyak 137 unit 

rumah tergenang dari 548 KK, Desa Desa Keduyung sebanyak 47 unit rumah 

tergenang dari 188 KK, Desa Centini sebanyak 18 unit rumah tergenang dari 72 

KK, Desa Durikulon sebanyak 31 unit rumah tergenang dari 134 KK, Desa 

Mojoasem sebanyak 17 unit rumah tergenang dari 68 KK. Di Kecamatan Babat 

berjumlah 1.205 unit rumah tergenang yang terbagi dalam 5 Desa di Kecamatan 

Babat yaitu Desa Babat sebanyak 192 unit rumah tergenang, Desa Truni 

sebanyak 270 unit rumah tergenang, Desa Bedahan sebanyak 25 unit rumah 

tergenang, Desa Banaran sebanyak 243 unit tergenang, Desa Datinawong 

sebanyak 475 unit rumah tergenang. Kecamatan Maduran berjumlah 25 unit 

rumah tergenang yang terbagi dalam 3 Desa di Kecamatan Maduran yaitu Desa 

Gedangan sebanyak 10 unit rumah tergenang, Desa Darikulon sebanyak 9 unit 

rumah tergenang, Desa Taji sebanyak 6 unit rumah tergenang. Kecamatan 

karangbinangun berjumlah 4 unit rumah tergenang yang terbagi dalam 1 Desa di 

Kecamatan Karangbinangun yaitu Desa Bogobabadan sebanyak 4 unit rumah 

tergenang. Sehingga total secara keseluruhan bencana banjir tahun 2013 adalah 

berjumlah 1.907 unit rumah tergenang dari 2.462 KK.4Pada tahun 2014 banjir 

terjadi di Kecamatan Kedungpring diDesaMojodadi yang menggenangi 

rumah penduduk sebanhyak 125 KK, merusaklahanpertanianseluas 60Ha.5 

                                                           
4Data Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Banjir Tahun 2013 Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan 
5Data Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Banjir Tahun 2014 Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan 
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Pada tahun 2015 banjir terjadi di Kecamatan Karangbinangun sebanyak 

411 rumah tergenang dan 2.055 jumlah korban jiwa yang terbagi dalam 7 Desa 

di Kecamatan Karangbinangun yaitu Desa Simuwinangun sebanyak 57 unit 

rumah tergenang, 285 korban jiwa, Desa Sukorejo sebanyak 53 unit rumah 

tergenang, 265 korban jiwa Desa Waruk sebanyak 45 unit rumah tergenang, 225 

korban jiwa, Desa ketapangtelu sebanyak 146 unit rumah tergenang, 730 korban 

jiwa, Desa Karanganom sebanyak 49 unit rumah tergenang, 245 korban jiwa, 

Desa Putatbangah sebanyak 36 unit rumah tergenang, 180 korban jiwa, Desa 

Blawi sebanyak 25 unit rumah tergenang, 125 korban jiwa.6 

Pada tahun 2016 banjir terjadi di Kecamatan Babat berjumlah 3.649 unit 

rumah tergenang, 4.561 KK dan 18.245korban jiwa yang terbagi dalam 7 Desa di 

Kecamatan Babat yaitu Desa Babat sebanyak 2.260 unit rumah tergenang, 2.825 

KK, 11.300 korban jiwa, Desa Sogo sebanyak 200 unit rumah tergenang, 250 

KK, 1.000 korban jiwa, Desa Bedahan sebanyak 490 unit rumah tergenang, 613 

KK, 2.450 korban jiwa, Desa Banaran sebanyak 500 unit rumah tergenang, 625 

KK, 2,500 korban jiwa, Desa Datinawong sebanyak 100 unit rumah tergenang, 

125 KK, 500 korban jiwa, Desa Sumurgenuk sebanyak49 unit rumah tergenang, 

61 KK, 245 korban jiwa, Desa Truni sebanyak 50 unit rumah tergenang, 63 KK, 

250 korban jiwa.7Pada tahun 2017 banjir terjadi di Kecamatan Turi sebanyak 438 

unit rumah tergenang, 1 unit sekolah tergenang, 597 sawah/tambak tergenang, 

                                                           
6Data Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Banjir Tahun 2015 Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan 
7Data Dokumen Kejadian Bencana AlamBanjir Tahun 2016 Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan 
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5.920 meter jalan poros, 2.195 meter jalan lingkaran yang terbagi di 7 Desa di 

Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.8 

Berdasarkan data diatas, dampak yang di akibatkan oleh bencana banjir 

dapat menimbulkan berbagai macam risikodandampak bencana yang pada 

akhirnya akan mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari. Oleh sebab itu, 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lamongan 

berusaha melakukan kegiatan upaya tindakan secara sistematis agar bisa dapat 

meminimalisir dampak risikoyang diakibatkan oleh bencana. Salah satunya 

adalah melalui kegiatan pelaksanaanpengkajianrisikobencana yang mempunyai 

tujuan untuk mengetahui daerah-daerah di Kabupaten Lamongan yang 

teridentifikasi apabila terdapat adanya potensi bencana, bahaya, dampak risiko, 

dampak kerentanan dan kerawanan serta kerugian yang diakibatkan oleh 

bencana. Tujuan pelaksanaan pengkajian risiko bencana ini adalah untuk 

mengarahkan langkahkebijakan dan mewujudkan perubahan paradigma 

pemerintah dan pemangku kepentingan di masa depan agar menjadi lebih baik 

dalam penanggulanganbencana yang lebih terstruktur dan berlandaskan pada 

sebuah data pengkajian risiko bencana. Serta diimbangi dengan langkah tindakan 

yang lebih cepat, tanggap, tangkas, dan responsif dalam menanggapi atau 

merespon suatu keadaan darurat bencanadiKabupatenLamongan. 

 

 

                                                           
8Data Dokumen Kejadian Bencana Alam Banjir Tahun 2017 Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan 
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Kabupaten Lamongan merupakan salah satu daerah di provinsi jawa timur 

yang termasuk dalam Kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) bengawan solo 

yang memiliki daerah yang terletak di dataran rendah dan memiliki dataran 

relatif rendah yang menjadikan salah satu wilayah Kabupaten Lamongan yang 

dikategorikan sebagai daerah rawan terhadap bencana yaitu bencana banjir, 

banjir rob, tanah longsor, angin puting beliung. Salah satu bencana yang 

mendominasi dan sering terjadi pada setiap tahun di wilayah Kabupaten 

Lamongan adalah bencana banjir. Hal ini disebabkan karena wilayah Kabupaten 

Lamongan yangsebagian besar merupakan wilayah yang mempunyai ketinggian 

wilayah mencapai 0-7 meter lebih rendah dari permukaan air laut. Dengan 

ketinggian tersebut wilayah Kabupaten Lamongan dikategorikan dalam wilayah 

yang berpotensi rawan terhadap bencana banjir dan letak wilayah Kabupaten 

Lamongan yang dikelilingi oleh dua sungai besar yaitu sungai bengawan solo 

dan sungai bengawan jero yang mengalir di berbagai wilayah kurang lebih 10 

kecamatan di wilayah Kabupaten Lamongan. 

Lokasi daerah yang rawan terhadap risiko bencana banjir berada di 

wilayah Kecamatan Babat, Kecamatan Maduran, Kecamatan Sekaran, Kecamatan 

Laren, Kecamatan Turi, Kecamatan Deket, Kecamatan Glagah, Kecamatan 

Kalitengah, Kecamatan Karanggeneng, dan Kecamatan Karangbinangun.9Hal ini 

disebabkan karena wilayah Kabupaten Lamongan mempunyai letak geografis 

wilayah dataran lebih rendah daripada permukaan air laut. Sehingga pada saat 

terjadi hujan dengan intensitas tinggi maka Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah (BPBD) sangat mudah memprediksi bahwa wilayah Kabupaten Lamongan 

                                                           
9Data Dokumen Risiko Bencana Banjir Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2020  
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diperkirakan akan terjadi bencana banjir dan dipastikan mengalami kenaikan 

volume air dari sungai bengawan solo yang mengalami peningkatan hingga 

diperkirakan sekitar 500 liter/detik. 

Bencana banjir di wilayah Kabupaten Lamongan disebabkan karena 

rendahnya letak wilayah Kabupaten Lamongan yang hanya 0-7 meter diatas 

permukaan laut.Selain itu, bencana banjir di Kabupaten Lamongan juga 

disebabkan karena perilaku masyarakat yang tidak bisa menjaga lingkungan 

sehingga tanpa tidak disadari dengan kebiasaan perilaku buruknya tersebut yang  

dimana masyarakat masih banyak melakukan perilaku pembuangan sampah dan 

limbah rumah tangga yang tidak pada tempatnya sehingga telah mengakibatkan 

bencana banjir di Kabupaten Lamongan. Hal ini akan berdampak pada 

penyumbatan saluran air di perkotaan maupun di pedesaan yang tidak bisa 

mengalir secara normal sehingga akan sangat mengganggu kehidupan dan 

penghidupan masyarakat Kabupaten Lamongan dalam melakukan aktivitas sehari-

hari.Dampak tersebut akan mengakibatkan bencana banjir yang terjadi pada setiap 

tahunnya di Kabupaten Lamongan. Dampak dari cuaca ekstrim seperti hujan yang 

tinggi memang menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya bencana banjir. Salah 

satu dampak dari hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi di Kabupaten 

Lamongan adalah meluapnya air sungai bengawan soloke permukaan jalan, 

sawah, dan kawasan permukiman masyarakat di Kabupaten Lamongan. 
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Dengan keadaan air sungai bengawan solo yang semakin meningkat 

mengakibatkan beberapa bendungan air sungai yang berada di wilayah  

Kabupaten Lamongan tidak mampu menampung debit air sungai bengawan solo 

yang semakin meningkat. Salah satu tindakan kegiatan sebelum terjadi bencana 

banjir yang harus dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Lamongan agar terhindar 

dari dampak bencana banjir adalah melalui pencegahan, penanggulangan serta 

antisipasi sejak dini dengan melakukan kegiatan menyiapkan tangkis/penahan air 

seperti karung berisi pasir yang bertujuan untuk membentengi rumah dan jalan 

raya dengan karung berisi pasir yang diletakkan disetiap pekarangan rumah 

dan/atau di pinggiran jalan raya yang berada di bantaran sungai bengawan solo di 

Kabupaten Lamongan.10 

Kabupaten Lamongan merupakan salah satu wilayah yang terdampak 

bencana banjir yang cukup parah tepatnya berada di Desa Truni Kecamatan 

Babat Kabupaten Lamongan. Desa Truni terdiri atas 12 RT 4 RW yang sebagian 

besar wilayahnya berada di kawasan rawan bencana banjir sebab berdasarkan 

letak posisi wilayah Desa Truni yang tepat berada di tengah-tengah dari dua 

wilayah Desa yang berada di Kabupaten Tuban yaitu Desa Tegalsari dan Desa 

Widang. Desa Truni terlewati dan terletak pada bantaran sungai bengawan solo 

yang membentang mengelilingi Desa Tegalsari dan Desa Widang Kabupaten 

Tuban.  

 

                                                           
10Data Dokumen Persiapan Menghadapi Musim Banjir Tahun 2017/2018 di 

Kabupaten Lamongan  
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Peristiwa bencana banjir di Desa Truni ini terjadi pada setiap tahunnya 

dan berdampak pada kerugian harta benda dan maupun dampak psikologis 

masyarakat Desa Truni yang terdampak bencana banjir. Dalam hal ini, dampak 

yang di timbulkan oleh bencana banjir di Desa Truni telah mengakibatkan 

kerugian yang cukup besar pada beberpa sektor insfrastruktur jalan sebesar 

Rp.50.000.000; yang dimana pada setiap harinya sektor pertanian merupakan 

salah satu mata pencaharian masyarakat Desa Truni Kabupaten Lamongan. Oleh 

karena itu, diperlukan langkah tindakan secara cepat berupa kerjasama antar 

instasi pemerintah daerah Kabupaten Lamongan yang terkait sepertiBadan 

Penanggulangan Bencana Daerah, Aliansi Perempuan Lamongan (APEL), 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan seluruh perangkat pemerintah desa 

Truni untuk segera memberikan bantuan bagi masyarakat Desa Truni berupa 

bantuan logistik, pelayanan kesehatan bagi korban bencana banjir, menyediakan 

posko darurat bencana, menyediakan tempat pengungsian dan juga memberikan 

perlindungan bagi masyarakat Desa Truni berupa perbaikan tanggul yang jebol 

akibat meluapnya air sungai bengawan solo sehingga dilakukan peninggian 

pembangunan tanggul penahan air sungai bengawan solo di wilayah perbatasan 

antara Desa Tegalsari dan Desa Widang Kabupaten Lamongan. Hal ini bertujuan 

agar air sungai bengawan solo tidak meluap ke permukaan jalan dan 

permukiman masyarakat Desa Truni. 
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Penanggulangan bencana dilakukan sejak dini melalui tahap pencegahan, 

kesiapsiagaan, kegawatdaruratan hingga sampai pada tahap pemulihan pasca 

bencana. Pada dasarnya dalam penanggulangan bencana bukan hanya dari 

pemerintah saja akan tetapi melainkan dari kinerja Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lamongan. Hal ini merupakan 

tanggungjawab bersama antar pemerintah, masyarakat dan perguruan tinggi.  

Badan Penanggulangan bencana daerah (BPBD) Kabupaten Lamongan 

berperan secara aktif memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat 

tentang bagaimana seharusnya masyarakat mampu menghadapi bencana alam. 

Ketidaksadaran masyarakat terhadap bencana akan menyebabkan jumlah korban 

jiwa akibat dampak bencana semakin tinggi. Keberadaan Badan Penanggulangan 

Bencana (BPBP) Kabupaten Lamongan tidak menjamin pengurangan risiko 

terhadap dampak bencana banjir.Salah satu cara yang dilakukan oleh Badan 

Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) Kabupaten Lamongan adalah untuk 

meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bencana banjir dengan melakukan 

pelaksanaan Kinerja Desa Tangguh Bencana (DESTANA) Banjir di Desa Truni 

Kabupaten Lamongan. 

Secara normatif Berdasarkan Perka BNPB Nomor 1 Tahun 2012 Tentang 

Desa Tangguh Bencana yang menjelaskan bahwa pelaksanaan dalam 

penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui Kinerja Desa Tangguh 

Bencana di Desa Truni Kabupaten Lamongan agar bisa dapat berjalan dengan 

baik untuk mewujudkan Desa Tangguh Bencana pada dasarnya dapat dilihat dari 

pedoman umum desa tangguh bencana yaitu legislasi, Perencanaan, Kelembagaan, 

Pendanaan, Pengembangan Kapasitas dan Penyelenggaraan Penanggulangan 
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Bencana yang dilakukan di Desa Truni dalam pelaksanaan Kinerja Desa Tangguh 

Bencana di Desa Truni Kabupaten Lamongan. 

Berdasarkan Perka BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Desa Tangguh 

Bencana dapat dijelaskan bahwa Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah 

Desa/Kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan 

menghadapi potensi ancaman serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-

dampak bencana yang merugikan.11Salah satubentuk penanggulangan bencana di 

masyarakat adalah melalui Kinerja Desa Tangguh Bencana (DESTANA)  Banjir 

pada program Pembentukan Desa Tangguh Bencana di Desa Truni Kabupaten 

Lamongan.   

Pada dasarnya Pemerintah Daerah Badan Penanggulangan Bencana  

Daerah Kabupaten Lamongan memberikan pelatihan dan pembinaan serta sebagai 

fasilitator dalam proses pelaksanaan Kinerja Desa Tangguh Bencana di Desa 

Truni Kabupaten Lamongan. Pada dasarnya dalam proses pelaksanaannya, 

pemerintah Desa Truni harus memenuhi beberapa indikator Desa Tangguh 

Bencana yang berpedoman berdasarkan pada Peraturan Perka BNPB Nomor 1 

Tahun 2012 Tentang Indikator Desa Tangguh Bencana yang meliputi Legislasi, 

Perencanaan, Kelembagaan, Pendanaan, Pengembangan Kapasitas dan 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di desa Truni Kabupaten Lamongan. 

 

                                                           
11Peraturan Perka BNPB Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum 

Desa/Kelurahan Tangguh Bencana   



 

12 
 

Namun dalam pelaksanaan Kinerja Desa Tangguh Bencana (DESTANA) 

di Desa Truni Kabupaten Lamongan terdapat ada beberapa permasalahan yang 

menjadi faktor penyebab terjadinya banjir diKabupaten Lamongan diantaranya 

yaitu terbatasnya anggaran dana dalam pelaksanaan Kinerja Desa Tangguh 

Bencana Banjir untuk membuat peta klasifikasi rawan bencana banjir di Desa 

Truni Kabupaten Lamongan dan terjadinya konflik antar kedua Desa di 

Kabupaten Tuban yaitu Desa Widang dan Desa Tegalsari dengan Desa Truni 

Kabupaten Lamongan yang mempermasalahkan terkait kendala pembangunan 

tanggul bengawan solo. Permasalahan ini menjadi konflik karena tidak adanya 

komunikasi dengan baik antar kedua Desa di Kabupaten Tuban yaitu Desa 

Widang dan Desa Tegalsari terkait pembangunan tanggul bengawan solo di Desa 

Truni Kabupaten Lamongan. 

Oleh sebab itu dari permasalahan yang terjadi di Kabupaten Lamongan, 

maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lamongan 

telah menerapkan Kinerja Desa Tangguh Bencana (DESTANA) Banjir di Desa 

Truni Kabupaten Lamongan dengan tujuan untuk memberikan pelatihan 

ketangguhan mental dan kesiapan perilaku masyarakat dalam menghadapi 

bencana di Kabupaten Lamongan. Daerah yang menjadi prioritas utama dalam 

kinerja desa tangguh bencana d Kabupaten Lamongan adalah Pengembangan 

Desa Tangguh Bencana Banjir yang memfokuskan pada daerah yang berada di 

bantaran sungai bengawan solo. Salah satunya berada di Desa Truni Kecamatan 

Babat Kabupaten Lamongan. 
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B. RUMUSAN MASALAH       

1. Bagaimana proses Kinerja Desa Tangguh Bencana (DESTANA) Banjir di 

Desa Truni Kabupten Lamongan (Studi di Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Lamongan) ?  

2. Apa saja yang menjadi permasalahan dalam Kinerja Desa Tangguh 

Bencana (DESTANA) Banjir di Desa Truni Kabupaten Lamongan (Studi 

di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan) ? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk mengetahui bagaimana proses Kinerja Desa Tangguh Bencana 

(DESTANA) Banjir di Desa Truni Kabupten Lamongan (Studi di Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan). 

2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi permasalahan dalam Kinerja 

Desa Tangguh Bencana (DESTANA) Banjir di Desa Truni Kabupaten 

Lamongan (Studi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Lamongan). 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Dalam penelitian ini melalui pembahasan yang mengenai tentang 

Kinerja Desa Tangguh Bencana (DESTANA) Banjir di Desa Truni Kabupten 

Lamongan (Studi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Lamongan) Diharapkan bisa dapat memberikan beberapa manfaat, baik secara 

teoritis maupun secara praktis, yaitu : 
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1. Manfaat Teoritis 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan bisa dapat memberikan 

manfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan wawasan ilmu 

barutentang kajian pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang 

disajikan pada perkuliahan Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

2. Manfaat Praktis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa dapat 

memberikanmanfaat bagi pemerintah, akademisi, dan masyarakat khususnya 

Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Lamongan sebagai 

pihak yang menangani penanggulangan terhadap dampak bencana. Bagi 

akademisi agar bisa dapat menjadikan bahan kajian ini sebagai ilmu 

pengetahuan dan wawasan ilmu baru terkait penanggulangan terhadap 

dampak bencana melalui Kinerja Desa Tangguh Bencana (DESTANA) di 

Desa Truni Kabupaten Lamongan.Serta bagi masyarakat diharapakan untuk 

bisa lebih mengetahui dan memahami tentang pentingnya pencegahan dan 

penanggulangan bencana melalui Kinerja Desa Tangguh Bencana 

(DESTANA) Banjir di Desa Truni Kabupaten Lamongan. 
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E. DEFINISI KONSEPTUAL 

Definisi Konseptual merupakan suatu penjelasan secara umum tentang 

beberapa istilah atau konsep yang terkait dengan penelitian dan merupakan 

definisi yang dipakai oleh para peneliti untuk menggambarkan secara abstrak 

terhadap suatu fenomena-fenomena dalam melakukan penelitian. Definisi 

konseptual tesebut adalah sebagai berikut : 

1. Kinerja 

Menurut Moeheriono mengemukakan bahwa Kinerja adalah gambaran 

mengenai tingkat pencapaian dalam pelaksanaan suatu program kegiatan atau 

kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang 

dituangkan melalui perencanaan strategis pada suatu organisasi.12Pada 

dasarnya dalam melakukan pelaksanaan penanggulangan bencana melalui 

Kinerja Desa Tangguh Bencana (DESTANA) Banjir di Desa Truni Kabupaten 

Lamongan harus berpedoman berdasarkan pada Peraturan Perka BNPB 

Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Indikator Desa Tangguh Bencana yaitu 

Legislasi, Perencanaan, Kelembagaan, Pendanaan, Pengembangan Kapasitas, 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang dimana dalam pelaksanaan 

penanggulangan bencana pemerintah Desa Truni telah melakukan kerjasama 

dengan berbagai pihak baik dengan pemerintah, non pemerintah, sektor 

swasta, masyarakat Desa Truni, Organisasi Pemuda Desa Truni dan Aliansi 

Perempuan Lamongan (APEL) yang ikut serta berpartisipasi dalam 

                                                           
12Prof. Dr. H. M. Abdullah Ma’ruf, SH, MM, 2014, Manajemen dan Evaluasi 

Kinerja Karyawan, Yogyakarta : Aswaja Pressindo Hal : 3 
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membangun Desa Tangguh Bencana Banjir di Desa Truni Kabupatn 

Lamongan.  

Dalam pelaksanaan Kinerja Desa Tangguh Bencana Banjir di Desa 

Truni Kabupaten Lamongan pada dasarnya berawal dari Legislasi dengan 

membuat peraturan atau kebijakan tentang penanggulangan bencana di Desa 

yang dilakukan pemerintah Desa Truni dengan melibatkan beberpa perangkat 

Desa Truni untuk merumuskan beberapa peraturan atau kebijakan tentang 

penanggulangan bencana banjir di Desa Truni Kabupaten Lamongan. 

Perencanaan yang berawal dari langkah tindakan yang dilakukan pemerintah 

Desa Truni untuk mengetahui langkah tindakan yang akan diambil pemerintah 

Desa Truni untuk dilakukan penanggulangan bencana banjir yaitu dengan 

melakukan kegiatan analisis kerentanan dan kerawanan di Desa Truni 

Kabupaten Lamongan melalui pembuatan peta rawan bencana banjir dan peta 

kerentanan bencana banjir di Desa Truni Kabupaten Lamongan. Kelembagaan 

yang berawal dari pembentukan Forum Siaga Truni Tangguh Penanggulangan 

Bencana (FSTTPB) Desa Truni Kabupaten Lamongan dengan melibatkan 

pemerintah Desa Truni, masyarakat, Sektor swasta, perguruan tinggi yang ikut 

membantu dalam pelaksanaan Kinerja Desa Tangguh Bencana Banjir di Desa 

Truni Kabupaten Lamongan. Pendanaan yang berawal dari biaya yang harus 

dikeluarkan untuk digunakan dalam kegiatan penanggulangan bencana banjir 

melalui Kinerja Desa Tangguh Bencana Banjir di Desa Truni kabupaten 

Lamongan. Dana tersebut berasal dari lembaga swadaya masyarakat, Aliansi 

Perempuan Lamongan dan sektor swasta seperti Rumah Sakit Muhammadiyah 

Lamongan, Rumah Sakit Soegiri Lamongan.  
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Sedangkan Pengembangan Kapasitas berawal dari sosialisasi kepada 

masyarakat terkait bencana banjir dan peningkatan kapasitas masyarakat di 

Desa Truni Kabupaten Lamongan dengan tujuan untuk memberikan 

pembekalan pelatihan dan pembinaan terhadap masyarakat Desa Truni untuk 

tangguh dalam menghadapi bencana banjir. Sedangkan Penyelenggraan 

Penanggulangan Bencana yang berawal dari melakukan sistem peringatan dini 

dan melakukan analisis kerawanan dan kerentanan terhadap daerah yang 

berpotensi rawan terhadap bencana dengan melakukan penanggulangan 

bencana melalui Kinerja Desa Tangguh Bencana Banjir di Desa Truni 

Kabupaten Lamongan.  

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan penanggulangan bencana melalui 

Kinerja Desa Tangguh Bencana Banjir di Desa Truni Kabupaten Lamongan 

yang dilakukan pemerintah Desa Truni yang bekerjasama dengan Aliansi 

Perempuan Lamongan, Masyarakat Desa Truni dapat berjalan dengan baik, 

terpadu, terarah, dan berkelanjutan.  

2. Penanggulangan Bencana  

Menurut William Nick Carter (1991) telah memberikan pengertian 

terkait manajemen bencana, manajemen bencana adalah sebuah ilmu 

pengetahuan terapan yang berupaya meningkatkan tindakan-tindakan yang 

berkaitan dengan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan 

pemulihan dengan menggunakan pengamatan dan analisa yang sistematis 

terhadap suatu bencana.13 Pada dasarnya manajemen bencana merupakan 

                                                           
13Nuryanto, op. cit, Hal : 22  
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suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang menyeluruh, terpadu, dan 

berkelanjutan pada tahapan manajemen bencana dalam penanggulangan 

terhadap dampak bencana. 

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pemerintah dan 

pemerintah daerah harus bertanggung jawab atas berjalannya 

penyelenggaraan penanggulangan bencana baik ditingkat pusat maupun 

ditingkat daerah. Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana agar pada 

setiap kegiatan dalam setiap tahapan dapat berjalan dengan terarah, terpadu, 

dan berkelanjutan, maka disusun suatu rencana yang spesifik pada setiap 

tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang sesuai dengan 

tahapan manajemen bencana yang terbagi dalam 3 tahapan yaitu tahapan 

kegiatan sebelum terjadi bencana, kegiatan saat terjadi bencana, dan kegiatan 

setelah terjadi bencana. 

Untuk mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana 

dengan baik, terarah, terpadu, dan berkelanjutan maka harus melaksanakan 3 

tahapan dalam manajemen bencana berikut penjelasan dari ketiga tahapan 

dalam manajemen bencana, sebagai berikut : 

a. Pra Bencana 

Pra Bencana merupakan suatu kegiatan yang dilakukan pada saat 

sebelum terjadi bencana, adapun indikator yang mencakup kegiatan pada saat 

sebelum terjadi bencana yaitu kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, 

serta kewaspadaan. Adapun langkah yang dilakukan sebelum terjadi bencana 

yaitu dilakukan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (Disaster 
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Management Plan) yang merupakan rencana umum dan menyeluruh yang 

meliputi seluruh tahapa/bidang kerja kebencanaan.   

b. Saat Bencana 

Saat Bencana merupakan suatu kegiatan yang dilakukan pada saat 

terjadi bencana, adapun indikator yang mencakup kegiatan pada saat terjadi 

bencana yaitu kegiatan peringatan dini, penyelamatan dan pencarian korban, 

pengungsian terhadap masyarakat yang terdampak bencana ketika dalam 

keadaan tanggap darurat dengan tujuan untuk meringankan penderitaan 

sementara, seperti search and rescue (SAR), bantuan darurat dan 

pengungsian. 

c. Pasca Bencana 

Pasca Bencana merupakan suatu kegiatan yang dilakukan pada saat 

pasca bencana, adapun indikator yang mencakup kegiatan pada saat pasca 

bencana yaitu kegiatan pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi, 

penyantunan dan pelayanan dan konsolidasi. 

3. Desa Tangguh Bencana (DESTANA) 

Desa/Kelurahan Tangguh Bencana merupakan salah satu perwujudan 

dari tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap 

masyarakat dari ancaman bencana. Berdasarkan Perka BNPB Nomor 1 Tahun 

2012 Tentang Desa Tangguh Bencana menjelaskan bahwa Desa Tangguh 

Bencana adalah Desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi 

dan menghadapi potensi ancaman serta memulihkan diri dengan segera dari 
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dampak-dampak bencana yang merugikan.14Tujuan dibentuknya Desa 

Tangguh Bencana adalah untuk memberikan ketangguhan masyarakat dalam 

menghadapi bencana banjir, melatih ketangguhan mental dan kesiapsiagaan 

perilaku masyarakat dalam menghadapi dampak bencana. Salah satu bentuk 

penanggulangan bencana adalah melalui Kinerja Desa Tangguh Bencana 

(DESTANA) Banjir di Desa Truni Kabupaten Lamongan. 

Adapun indikator keberhasilan dalam Kinerja Desa Tangguh Bencana 

(DESTANA) Banjir di Desa Truni Kabupaten Lamongan yang berpedoman 

berdasarkan pada Peraturan Perka BNPB Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Desa 

Tangguh Bencana menyebutkan bahwa beberapa tahapan komponen untuk 

mencapai keberhasilan dalam Kinerja Desa Tangguh Bencana (DESTANA) 

Banjir di Desa Truni Kabupaten Lamonganyaitu Legislasi, Perencanaan, 

Kelembagaan, Pendanaan, Pengembangan Kapasitas, Penyelenggaraan 

Penanggulangan Bencana. Adapun kategori tingkatan ketangguhan 

masyarakat desa dalam melaksanakan Kinerja Desa Tangguh Bencana Banjir 

di Desa Truni Kabupaten Lamongan adalah berada pada tingkatan Desa 

Tangguh Bencana Tingkat Pratama.  

Adapun tujuan dari Kinerja Desa Tangguh Bencana (DESTANA) 

Banjir di Desa Truni Kabupaten Lamongan adalah untuk 

memberikanpenyelenggaraan penanggulangan bencana dengan melakukan 

pelaksanaan Kinerja Desa Tangguh Bencana dengan baik dan bisa dapat 

berjalan dengan lancar untuk mewujudkan Desa Tangguh Bencana banjir di 

                                                           
14Peraturan Perka BNPB Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum 

Desa/Kelurahan Tangguh Bencana     
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Desa Truni Kabupaten Lamongan. serta bisa dapat memberikan perlindungan 

kepada masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana banjir untuk tetap 

tangguh, tangkas dan cepat dalam merespon suatu keadaan ketika pada saat 

situasi baik terdapat potensi bencana maupun tidak terdapat potensi bencana 

di Desa Truni Kabupaten Lamongan. 

F. DEFINISI OPERASIONAL 

Definisi Operasional merupakan suatu kegiatan yang menggambarkan 

tentang kegiatan atau tindakan terhadap suatu fenomena-fenomena yang perlu 

untuk diukur dengan variabel-variabel dalam penelitian. Adapun indikator 

permasalahan yang digunakan dalam penelitian yangmengenai tentang 

Kinerja Desa Tangguh Bencana (DESTANA) Banjir di Desa Truni Kabupten 

Lamongan yang berpedoman berdasarkan pada Peraturan Perka BNPB 

Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Indikator Desa Tangguh Bencana adalah 

sebagai berikut : 

A. Proses Kinerja Desa Tangguh Bencana (DESTANA) Banjir di Desa 

Truni  Kabupaten Lamongan 

1. LEGISLASI 

a. Peraturan Desa Truni Kecamatan Babat Nomor 09 Tahun 2013 

Tentang Rencana Penanggulangan Bencana di Desa dan Rencana 

Aksi Komunitas  

b. Peraturan Desa Truni Kecamatan Babat Nomor 09 Tahun 2013 

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Forum Siaga Truni Tangguh 

Penanggulangan Bencana (FSTTPB) 
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2. PERENCANAAN  

a. Rencana Penanggulangan Bencana 

b. Rencana Aksi Komunitas  

c. Rencana Kontigensi 

3. KELEMBAGAAN 

a. Forum Pengurangan Risiko Bencana  

b. Relawan Penanggulangan Bencana  

c. Kerjasama antar Pelaku dan Wilayah  

4. PENDANAAN 

a. Dana dari Aliansi Perempuan Lamongan (APEL)  

5. PENGEMBANGAN KAPASITAS  

a. Pelibatan/Partisipasi Warga Desa  

b. Pelatihan untuk Tim Relawan  

6. PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA  

a. Peta dan Analisis Kajian Risiko Bencana  

b. Peta dan Jalur Evakuasi serta Tempat Pengungsian  

c. Sistem Peringatan Dini Bencana 

 

  

B. Permasalahan dalam Kinerja Desa Tangguh Bencana (DESTANA) 

Banjir di Desa Truni Kabupaten Lamongan 

1. KONFLIK PEMBANGUNAN TANGGUL BENGAWAN SOLO 
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a. Terjadinya konflik antar Desa Truni Kabupaten Lamongan dan 

Desa Widang Kabupaten Tuban 

b. Terbatasnya Anggaran Dana Dalam Pembuatan Klasifikasi Peta 

Rawan Bencana Banjir 

G. KERANGKA BERFIKIR 

Pada dasarnya untuk menjelaskan Proses Kinerja Desa Tangguh Bencana 

(DESTANA) Banjir di Desa Truni Kabupaten Lamongan. Dalam penelitian ini, 

penulis berusaha untuk menjelaskan tahapan-tahapan proses terbentuknya Kinerja 

Desa Tangguh Bencana (DESTANA) Banjir di Desa Truni Kabupaten Lamongan 

bisa dapat dilihat melalui gambaran kerangka berfikir sebagai berikut : 
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Kinerja Desa 

Tangguh 

Bencana di 

Desa Truni 

Kabupaten 

Lamongan 

Penanggulangan 

Bencana 

Peraturan Perka 

BNPB Nomor 1 

Tahun 2012 

Tentang 

Indikator Desa 

Tangguh 

Bencana 

Legislasi 

Perencanaan 

Kelembagaan 

Pendanaan 

Pengembangan Kapasitas 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 

Arah Kebijakan Peraturan di Desa 

Tentang Penanggulangan Bencana 

• Rencana Penanggulangan Bencana 

• Rencana Aksi Komunitas 

• Rencana Kontigensi 

 

• Forum Pengurangan Risiko Bencana (FSTTPB)  

• Relawan Penanggulangan Bencana  

• Kerjasama antar Pelaku dan Wilayah  

• Dana Dari APBDes 

• Dana dari Aliansi Perempuan Lamongan (APEL)  

• Pelibatan/Partisipasi warga Desa  

• Pelatihan untuk Tim Relawan  

• Peta dan Analisis Risiko Bencana  

• Peta dan Jalur Evakuasi serta Tentang Pengungsian 

• Sisten Peringatan Dini  

• Pelaksanaan Mitigasi Struktural (Fisik)    

• Pemerintah 

Desa  

• Sektor 

Swasta  

• Masyarakat 

dan LSM 

• Perguruan 

Tinggi 

Desa 

Tangguh 

Bencana 
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Berdasarkan gambaran kerangka berfikir diatas dapat dijelaskan bahwa 

Dalam penyelenggaraan pelaksanaan penanggulangan bencana malalui Kinerja 

Desa Tangguh Bencana pada dasarnya harus berpedoman pada Peraturan Perka 

BNPB Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Indikator Desa Tangguh Bencana dan juga 

diperkuat dengan adanya peraturan daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 

Tahun 2011 Tentang Penanggulangan Bencana yang dimana dalam proses 

pelaksanaan penanggulangan bencana melalui Kinerja Desa Tangguh Bencana 

juga harus berpedoman pada Peraturan Desa Truni Kecamatan Babat Nomor 09 

Tahun 2013 Tentang Rencana Penanggulangan Bencana di Desa dan Rencana 

Aksi Komunitas dan Peraturan Desa Truni Kecamatan Babat Nomor 09 Tahun 

2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Forum Siaga Truni Tangguh 

Penanggulangan Bencana (FSTTPB) Desa Truni Kecamatan Babat Kabupaten 

Lamongan yang dimana dalam peraturan tersebut pemerintah Desa Truni 

melibatkan pemerintah, non pemerintah, sektor swasta, masyarakat dan perguruan 

tinggi untuk ikut serta berpatisipasi membantu penanggulangan bencana yang 

dilakukan melalui proses Pembentukan Desa Tangguh Bencana Banjir Tingkat 

Pratama di Desa Truni Kabupaten Lamongan. kemudian dari proses Pembentukan 

Desa Tangguh Bencana Banjir Tingkat Pratama tersebut mempunyai beberapa 

pencapaian indikator keberhasilan dalam melakukan proses Pembentukan Desa 

Tangguh Bencana Banjir diantaranya yaitu Legislasi menghasilkan Peraturan 

Desa Tentang Penanggulangan Bencana. Perencanaan menghasilkan Rencana 

Kontigensi,  Rencana Aksi Komunitas, Rencana Penanggulangan Bencana. 

Kelembagaan menghasilkan Forum Siaga Truni Tangguh Penanggulangan 

Bencana (FSTTPB). Pendanaan  menghasilkan anggaran dari Aliansi Perempuan 
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Lamongan (APEL) dan swadaya masyarakat. Pengembagan Kapasitas 

menghasilkan sosialisasi dan peningkatan kapasitas masyarakat. Penyelengaraan 

Penanggulangan Bencana menghasilkan jalur evakuasi dan peringatan dini 

bencana banjir. 

H. METODE PENELITIAN 

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

metode penelitian kualitatif, yang bermaksud untuk mengarahkan obyek 

peneliti agar lebih fokus dalam melakukan penelitian dengan berusaha untuk 

menemukan suatu obyek permasalahan-permasalahan, fenomena-fenomena 

atau bukti-bukti dari suatu kondisi atau keadaan pada saat obyek melakukan 

proses penelitian berlangsung.Sehingga dalam pelaksanaanpenelitianbisa 

dapat dipertanggungjawabkan hasil dari penelitian atas permasalahan, 

fenomena-fenomena atau bukti-buktiyangdidapatkan sesuai dengan 

pembahasan yang diangkat oleh peneliti. 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif yaitu 

suatu penelitian yang menggambarkan, melukiskan, mendeskripsikan suatu 

keadaan atau kondisi suatu obyek permasalahan yang telah diangkat oleh 

subyek penelitian untuk dibahas lebih mendalam yang berdasarkan fakta-fakta 

atau fenomena-fenomena yang tampak atau yang menjadi urgen di dalam 

masyarakat yang terkait tentang permasalahan yang mengenai tentang Kinerja 

Desa Tangguh Bencana (DESTANA) Banjir di Desa Truni Kabupten 

Lamongan.  
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2. Sumber Data  

Dalam pengumpulan data, terdapat dua jenis sumber data yang 

digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Berikut adalah dua sumber 

data yang telah didapatkan peneliti pada saat melakukan penelitian 

diantaranya adalah sebagai berikut : 

a. Data Primer 

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara 

langsung pada saat melakukan penelitian terhadap obyek yang sedang diteliti. 

Data-data yang diperoleh peneliti secara langsung berupa data wawancara, 

hasil observasi serta data dokumentasi di Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah (BPBD), Aliansi Perempuan Lamongan (APEL), Kepala Bidang 

Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kabupaten Lamongan, Kepala Desa Truni 

Kabupaten Lamongan, Kepala Forum Siaga Truni Tangguh Penanggulangan 

Bencana (FSTTPB)yang berkaitan dengan Kinerja Desa Tangguh Bencana 

(DESTANA) Banjir di Desa Truni Kabupaten Lamongan. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara 

tidak langsung. Data yang dimaksud adalah sumber data yang berasal dari 

sumber tertulis seperti buku, jurnal, majalah, penelitian terdahulu, catatan, 

arsip dan dokumen-dokumen dari dinas instansi pemerintahan sepertiBadan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kepala Bidang Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan Kabupaten Lamongan, Kepala Desa Truni Kabupaten 

Lamongan, Kepala Forum Siaga Truni Tangguh Penanggulangan Bencana 
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(FSTTPB) yang mempunyai keterkaitan kerjasama dengan Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lamongan dalam 

melakukan penanggulangan bencana melalui Kinerja Desa Tangguh Bencana 

(DESTANA) Banjir di Desa Truni Kabupaten Lamongan.  

3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam melakukan penelitian, ada beberapa cara teknik pengumpulan 

data yang digunakan untuk memperoleh dan mengumpulkan data terkait 

dengan Kinerja Desa Tangguh Bencana (DESTANA) Banjir di Desa Truni  

Kabupaten Lamongan yang berkaitan dengan pelaksanaan kinerja desa 

tangguh bencana banjir di Desa Truni Kabupaten Lamongan dalam melakukan 

penelitiandiantaranya teknik observasi, teknik wawancara, teknik 

dokumentasi. 

a. Teknik Observasi 

Observasi adalah suatu kegiatan penelitian melalui proses pengamatan 

terhadap target atau sasaranyang ingin diteliti oleh subyek penelitian tentang 

Kinerja Desa Tangguh Bencana (DESTANA) Banjir di Desa Truni Kabupaten 

Lamongan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses 

Kinerja Desa Tangguh Bencana (DESTANA) Banjir dan apa saja yang 

menjadi permasalahan dalam Kinerja Desa Tangguh Bencana (DESTANA) 

Banjir di Desa Truni Kabupaten Lamongan. 
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b. Teknik Wawancara 

Wawancara adalah suatu kegiatan proses pengumpulan data melalui 

wawancara kepada informan untuk mencari informasi terkait permasalahan-

permasalahan, fenomena-fenomena, dan bukti-bukti yang kuat berupa 

dokumen atau data yang dimana dalam penelitian ini dilakukan melalui proses 

wawancara secara langsung dengan bapak gunawan selaku kepala Badan 

Pananggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan dengan tujuan untuk 

memperkuat hasil penelitian yang berkaitan dengan pembahasan yang 

diangkat oleh peneliti yaitu mengenai tentang Kinerja Desa Tangguh Bencana 

(DESTANA) Banjir di Desa Truni Kabupaten Lamongan.  

c. Teknik Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan hasil dari sebuah kegiatan berupa dokumen-

dokumen catatan yang berisi peristiwa atau permasalahan yang berbentuk 

tulisan, gambar, atau catatan-catatan penting yang berkaitan dengan 

pembahasan yang di angkat oleh peneliti. Dokumentasi dilakukan dengan cara 

mencari data-data yang dapat menunjang kevalidasian dalam penelitian yaitu 

mengumpulkan data arsip, alat perekam, dokumen-dokumen kegiatan yang 

berkaitan dengan Kinerja Desa Tangguh Bencana (DESTANA) Banjir di Desa 

Truni Kabupaten Lamongan.  
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4. Subyek Penelitian  

Subyek Penelitian merupakan suatu kegiatan yang dilakukan peneliti 

untuk mendapatkan suatu informasi berupa bukti dan fakta permasalahan-

permasalan, fenomena-fenomena yang dihasilkan dari subyek penelitian yang 

berkaitan dengan Kinerja Desa Tangguh Bencana (DESTANA) Banjir di Desa 

Truni Kabupaten Lamongan.  

Penelitian ini dilakukan agar bisa dapat melengkapi jawaban dari 

permasalahan-permasalahan yang diangkat oleh peneliti terkait dengan 

Kinerja Desa Tangguh Bencana (DESTANA) Banjir di Desa Truni Kabupaten 

Lamongan melalui data yang didapatkan dari informan (orang yang 

diwawancarai) untuk mendapatkan informasi yang lengkap. Untuk 

melengkapi data agar valid dan dapat dipertanggungjawabkan, maka peneliti 

melakukan penelitian di berbagai macam subyek penelitian diantaranya 

sebagai berikut : 

a. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Lamongan  

b. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kabupaten Lamongan   

c. Kepala Desa Truni Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan  

d. Kepala Koordinator Forum Siaga Truni Tangguh Penanggulangan 

Bencana (FSTTPB) Desa Truni Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan 

e. Ketua Aliansi Perempuan Lamongan Cabang Kecamatan Babat   
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5. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dimana peneliti melakukan 

penelitian dan untuk mendapatkan informasi dan data-data penting yang 

diperlukan guna menunjang hasil yang maksimal dalam melakukan penelitian. 

Penelitian ini dilakukan di Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten 

Lamongan selama 3 bulan. Adapun penelitian ini dilakukan di Badan 

Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Lamongan yang berlokasi di Jl. 

Veteran No. 45, Jetis, Kec. Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur 

62212. 

6. Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data adalah suatu proses pengorganisasian dan 

pengurutan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar.Analisa data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif yaitu proses 

mencari dan menyusun secara sistematis terkait data yang diperoleh oleh 

peneliti tentang Kinerja Desa Tangguh Bencana (DESTANA) Banjir di Desa 

Truni Kabupaten Lamongan yang didapatkan dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana proses Kinerja Desa Tangguh Bencana (DESTANA) Banjir dan 

apa saja yang menjadi permasalahan dalam Kinerja Desa tangguh Bencana 

(DESTANA) di Desa Truni Kabupaten Lamongan. Analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analysis interactive modeldari Miles 
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dan Hubermas dalam Sugiyono.15Model ini terdiri dari empat komponen yang 

saling berkaitan. Model komponen teknik pengumpulan data seperti contoh 

gambar 1 sebgai berikut : 

 

 

 

 

Gambar 1 : Sugiyono (2014) Sumber Teknik Data Kualitatif Miles dan 

Hubermas  

a. Data Reduction (Reduksi Data) 

Redukdsi data adalah suatu kegiatan merangkum, menggolongkan, 

mengarahkan, dan memilih hal-hal pokok yang mengenai penanggulangan 

bencana melalui Kinerja Desa Tangguh Bencana yang memfokuskan pada 

proses Kinerja Desa Tangguh Bencana dan permasalahan-permasahan yang 

menjadi faktor penyebab dalam Kinerja Desa Tangguh Bencana Banjir di Desa 

Truni Kabupaten Lamongan. Dengan demikian data yang telah direkduksi akan 

memberikan gambaran dalam pengumpulan data secara lebih jelas dalam 

proses pemilihan, pemusatan, dan penyederhanaan data yang diperoleh 

saatpenelitian. 

 

                                                           
15Sugiyono, 2013, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan, Kuantitatif, 

Kualitatif dan R&D) edisi revisi, Bandung : Alfabeta Sugiyono, Hal : 338   
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b. Data Display (Penyajian Data) 

Penyajian data adalah suatu kegiatan menganalisa, memahami, 

menguraikan serta menggambarkan kembali terhadap data-data yang telah di 

peroleh saat penelitian dengan menggunakan bahasa yang mudah di pahami. 

Pada tahapan ini data-data yang di peroleh telah tersusundalam bentuk pola 

hubungan klasifikasi/pengelompokan data sehingga akan memudahkan 

datauntuk dijabarkan, di deskripsikan dan di gambarkan sesuai dengan korelasi 

hubungan/pengelompokan data.16Sehingga pada akhirnya akan memperoleh 

data baru yang merupakan hasil dari korelasi hubungan/pengelompokan dari 

kedua data yang diperoleh saat penelitian sebelumnya.  

c. Conclusion Drawing/Verification (Kesimpulan dan Verifikasi) 

Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah suatu kegiatan penarikan 

kesimpulan dan verifikasi yang bersifat sementara dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang mendukung dalam penelitian. Tetapi apabila pada 

awal penelitian di dukung dengan bukti-bukti data yang kuat, valid dan 

konsisten terkait Kinerja Desa Tangguh Bencana (DESTANA) Banjir di Desa 

Truni Kabupaten Lamongan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana proses Kinerja Desa Tangguh Bencana Banjir di Desa Truni 

Kabupaten Lamongan dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor  

permasalahan dalam Kinerja Desa Tangguh Bencana Banjir di Desa Truni 

                                                           
16Sugiyono, 2013, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan, Kuantitatif, 

Kualitatif dan R&D) edisi revisi, Bandung : Alfabeta Sugiyono, Hal : 341 



34 

Kabupaten Lamongan, maka kesimpulan yang dikemukakan tersebut 

merupakan kesimpulan yang kredibel.17  

17Sugiyono, 2013, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan, Kuantitatif, 

Kualitatif dan R&D) edisi revisi, Bandung : Alfabeta Sugiyono, Hal : 345   


