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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia  merupakan negara rawan bencana. Ditinjau dari letak 

geografis nya, Indonesia di apit dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan 

Samudra Hindia (Supartini,2017:10). Selanjutnya ditinjau secara geologis 

Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-

Australia, Eurasia dan Pasifik. Aktivitas tektonik dari ketiga lempeng 

menyebabkan terbentuknya deretan gunung api di sepanjang Sumatra, Jawa, 

Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, sampai dengan Papua. Deretan 

gunung api ini sering di sebut cincin api (ring of fire  ) atau busur depan (force 

arc) (Robi,2016:14). Risikonya  dari pertemuan tiga lempeng yang telah 

disebutkan diatas  Indonesia rawan terjadi bencana gempa bumi, dan erupsi 

gunung api, selaim itu letak diantara dua samudra, indonesia memiliki iklim 

dengan pola curah hujan yang berkarakter. Sehingga potensi bencana 

hidrometeorologi, yaitu banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, abrasi, dan 

kebakaran hutan juga menambah risiko bencana di Indonesia. 

Jawa Timur bedasarkan kejadian bencana per-Maret 2019 terjadi 

sebanyak 218 kejadian bencana, yang menempatkan Jawa Timur rangking 

ketiga setelah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Jenis bencana yang paling sering 

terjadi bedasarkan urutan, puting beliung menempati posisi pertama dengan 
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119 kejadian dan yang kedua banjir dengan jumlah kejadian 68 kali dan yang 

ketiga tanah longsor dengan jumlah kejadian 31 kali (https://dibi.bnpb.go.id). 

Salah satu wilayah di Jawa Timur yang menjadi daerah dengan rawan bencana 

adalah Kabupaten Blitar.  

Kabupaten Blitar secara administratif memiliki luas 1.588,79 KM2 

(https://blitarkab.bps.go.id ). Wilayah ini dibagi menjadi dua karakter , yaitu 

bagian utara Sungai Brantas dan selatan Sungai Brantas. Bagian utara Sungai 

Brantas merupakan daerah dengan dataran rendah, di dominasi oleh 

persawahan dan beriklim basah, sedangkan di bagian selatan Sungai Brantas 

merupakan lahan kapur yang kritis dan beriklim kering. Sedangkan dilihat dari 

topografinya di bedakan menjadi tiga tipe wilayah, yaitu wilayah pegunungan, 

perbukitan dan dataran (https://.blitarkab.go.id). Bedasarkan bentuk 

topografinya yang kompleks ini,  Kabupaten Blitar memiliki sejumlah risiko 

kejadian bencana, seperti banjir di daerah dataran, longsor di daerah 

pegunungan dan puting beliung di daerah perbukitan.  

Penilaian Indeks risiko bencana yang dilaporkan BNPB pada tahun 

2014, Kabupaten Blitar memiliki skor 210 yang berkualifikasi tinggi atau 

berisiko (Kurniawan,2014:20). Data bulan Maret 2019 juga disebutkan kejadian 

bencana selama tiga bulan terakhir terjadi tanah longsor sebanyak tiga kali, satu 

kali banjir dan satu kali puting beliung ( https://dibi.bnpb.go.id ).  Dari ketiga 

bencana ini banjir menjadi kekawatiran utama, bedasarkan jumlah orang yang 

menderita mencapai 1500 orang, sedangkan dua bencana lainnya masih 

dibawah bencana banjir. Sejak tahun 2004 lalu, setidaknya ada tiga dusun di 

Kelurahan Sutojayan mengalami banjir. 

https://dibi.bnpb.go.id/
https://blitarkab.bps.go.id/
https://.blitarkab.go.id/
https://dibi.bnpb.go.id/
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Banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, sehinngga pengalihan 

air melalui sungai dan saluran irigasi  tidak mampu  menampung jumlah air. 

Ketidak mampuan ini bisa diakibatakan oleh sedimentasi, penyempitan saluran 

dan rendahnya daya resap tanah. Banjir di Kelurahan Sutojayan sendiri di 

akibatkan oleh lumpur yang terbawa air hujan dan membuat Sungai Bogel 

dangkal, selain itu penggundulan lahan di daerah Wonotirto yang letaknya lebih 

tinggi dibanding dengan Kelurahan Sutojayan.  

Memasuki musim penghujan sekitar Bulan November sampai Bulan 

Maret, masyarakat harus waspada apabila hujan turun seharian atau kurang 

lebih 8 jam, di karenakan banjir akan datang setiap kali hujan dengan intensitas 

tinggi seperti ini. Seperti kejadian terkhir, pada tanggal  6 Maret 2019 banjir 

merendam dengan kedalam sekitar 10-100 cm yang melanda setidak nya 240 

KK dari total keseluruhan. Dari jumlah itu ada 9 KK lengkap dan 20 KK ibu 

rumah tangga serta lansia yang diharuskan mengungsi (Laporan Harian BPBD 

Prov. Jatim 25 April 2019). 

Respon masyarakat dalam menghadapi banjir dapat berupa 

penyesuaian dan adaptasi. Penyesuaian ini merupakan respon masayrakat pada 

saat terjadi banjir, seperti saling tolong menolong ketika banjir, mengungsi 

ketika terjadi banjir baik mengungsi di posko pengungsian ataupun mengungsi 

di  rumah sanak saudara, mematikan aliran listrik, mengirit bahan makanan,  dan 

juga menjaga kebersihan untuk meminimalkan penyakit. Adaptasi sebagai 

respon menghadapi banjir dapat berupa kebiasaan masayarakat yang muncul 

setelah adanya banjir maupun kebiasaan lama yang dimodifikasi menjadi 

kebiasaan baru, seperti adanya jamasan Gong Kyai  Pradah, mengumpulkan 
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ikan yang mabok pasca pengangkatan lumpur di Sungai Brantas, panen dini 

bagi pemiliki kolam ikan, peninggian lantai rumah dan pembuatan gantungan 

yang terbuat dari bambu untuk menyimpan barang secara tradisional, atau 

dalam masayrakat lokal disebut dengan pogo.  

Melihat realitas tersebut, tindakan penanggulangan bencana penting 

dilakukan. Penanggulangan bencana dimulai dengan cara pengurangan dampak 

bencana atau mitigasi dan mengurangi risiko bencana. Dua kegiatan ini 

memiliki fokus masing-masing, mitigasi di fokuskan untuk mengurangi 

dampak bencana dan pengurangan risiko berfokus pada upaya pengurangan 

ancaman.  

Mitigasi benacana di lakukan melalui dua pendekatan, yaitu struktural 

dan non strukturan. Mitigasi struktural dilakukan untuk mengurangi dampak 

bencana melalui pembangunan fisik dan rekayasa bangunan tahan bencana. 

Sedangkan nonstruktural, dilakukan untuk mengurangi ancaman bencana 

melalui pemberdayaan atau meningkatkan SDM masyarakat, pengutan institusi 

dan kebijakan tentang kebencanaan. 

Mitigasi  stuktural yang saat ini dilakukan oleh pemerintah Kabupaten 

Blitar untuk mengatasi banjir di Kelurahan Sutojayan dengan melakukan 

pembangunan infrastruktur Sungai Bogel, untuk saat ini masih dalam tahap 

penyelesaian. Sedangakan mitigasi nonstruktural yang dilakukan beberapa kali 

penyuluhan oleh BPBD dan komunitas kebencanaan guna meningkatkan 

pengetahuan, dan pemahaman masyarakat dalam menghadapi bencana. Selain 

itu upaya yang dilakukan masyarakat untuk menghadapi banjir biasanya 

melakukan gotong royong membersihkan lingkungan. Masyarakat  yang 
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mengetahui dan paham akan cara-cara bertahan dalam menghadapi bencana 

membentuk masyarakat yang tangguh bencana. Masyarakat yang tangguh, tidak 

hanya paham dan mengerti tindakan mitigasi, akan tetapi upaya untuk 

mngurangi risiko atau menghilangkan ancaman juga menjadi poin penting.  

Pengurangan risiko tidak lepas dari manjemen atau pengelolaan risiko 

yang baik. Pengelolaan ini harus melibatkan komunitas lokal agar menjadikan 

kegiatan ini berkelanjutan, mengingat  tidak setiap bencana secara keseluruhan 

dapat di tangani oleh petugas, melibatkan komunitas lokal dalam mengelola 

risiko menjadi perhatian penting saat ini. Kelebihan  pengelolaan risiko yang 

melibatkan komunitas lokal mampu memberikan jawaban yang mencakup 

prinsip efisiensi, yaitu rendahnya biaya pemulihan karena adanya asupan  atau 

bantuan lokal yang maksimum dan asupan ekternal minimum (Lassa,2014:7).  

Kepentinganya pengelolaan risiko  yang melibatkan komunitas ini, 

bahwa efektivitas, partisipasi dan kesetaraan terpenuhi sehingga menjamin 

keberlanjutan apabila ada prosedur yang ditawarkan. Melihat hal ini upaya 

untuk memahamkan tokoh masyarakat menjadi tugas utama, agar masyarakat 

secara umum juga memahami dan dapat berpartisipasi sesuai peranya masing-

masing. Upaya memahaman seseorang ada yang dinamakan proses atau cara 

bagaimana sebuah pemahaman itu didapatkan. Kondisi seseorang yang “paham” 

menurut  Berger dan Luckman berada pada tahapan internalisasi. Internalisasi 

dibentuk melalui proses belajar, atau disebut dengan sosialisasi 

(Manuaba,2008:226). 

Sosialisasi atau yang disebut sebagai proses belajar selama ini pernah 

dilakukan dengan mengikutsertakan beberapa tokoh masyarakat dalam 
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pelatihan yang diadakan oleh USAID Adaptasi Perubahan Iklim (USAID 

APIK). Tokoh masyarakat ini berperan dalan menginformasikan atau 

memsayarakatkan pengetahuan pengurangan risiko bencana dengan 

mempertimbangkan partisipasi masyarakat dan iklim. Melalui tokoh 

masyarakat informasi dan prosedur kebencanaan dapat diterima lebih aplikatif, 

yaitu sesuai dengan nilai dan budaya setempat. Sehingga penelitian ini dirasa 

penting dilakukan agar dapat melihat proses sosialisasi tentang pengelolaan 

risiko bencana berbasis komunitas pada tokoh masyarakat di Kelurahan 

Sutojayan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses 

sosialisasi pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas pada tokoh 

masyarakat di Kelurahan Sutojayan? 

1.3 Tujuan penelitian 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui proses sosialisasi 

pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas pada tokoh masyarakat di 

Kelurahan Sutojayan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini bermanfaat dalam pengembangan kanjian 

sosialisasi Peter L. Berger dan pengembangan Sosiologi Kebencanaan, 

khusus nya yang berhubungan dengan pengelolaan risiko berbasis 

komunitas. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

 

a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar 

Manfaat bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 

Kabupaten Blitar dapat dijadikan sebagai masukan dalam implementasi 

program pengelolaan risiko berbasis komunitas, sehingga dalam upaya 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana 

dapat berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu melalui penelitian ini 

juga membantu dalam sosialisasi konsep pengelolaan risiko bencana 

berbasis komunitas di masyrakat. 

b. Masyarakat yang Mengalami Bencana 

Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada 

masyarakat tentang proses sosialisasi pengelolaan risiko bencana  

berbasis komunitas, sehingga masyarakat dapat memahami dan 

berpartisipasi dalam pengelolaan risiko bencana serta memaksimalkan 

potensi yang ada. 

c. Penelitian Selanjutnya 

 Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam kajian 

sosiologi yang berkaitan dengan sosialisasi kebencanaan khususnya 

pengelaan risiko bencana berbasis komunitas. 

d. Peneliti  

Hasil penelitiaan ini dapat menambah pengetahuan dan 

pengalaman bagi peneliti serta melatih kecakapan dalam menanggapi 

fenomena yang ada di masyarakat secara empiris. 
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1.5 Definisi Konsep 

1.5.1 Sosialisasi 

Sosialisasi menurut Peter L Berger dan Luckman  adalah proses 

ontogenetik untuk mencapai taraf internalisasi, yaitu  sebagai pengimbasan 

individu secara komperhensif dan konsisiten ke dalam dunia obyektif 

masyarakat (Berger,2018:178). 

Sosialisasi menurut Robert M Z Lawang adalah proses mempelajari 

suatu norma agar seseorang dapat melibatkan diri  dalam kehidupan 

bermasyarakat (Sudarsono,2016:75). 

1.5.2 Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas 

Menurut buku panduan pengelolaan risiko bencana berbasis 

komunitas yang dikuarkan oleh Masyarakat Penanggulangan Bencana 

Indonesia (MPBI) disingkat PRBBK adalah suatu proses pengelolaan risiko 

bencana yang melibatkan secara aktif masyarakat yang berisiko dalam 

mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, dan mengevaluasi risiko 

bencana untuk mengurangi kerentanannya dan meningkatkan 

kemampuanya. Definisi lainya PRBBK adalah kerangka kerja pengelolaan 

bencana yang inklusif berkelanjutan diaman masyarakat terlibat atau 

difasilitasi untuk terlibat aktif dalam pengelolaan (perencanaan, 

implementasi, pengawasan, evaluasi) dengan input sumber daya lokasi 

maksimum dan input eksternal minimum. PRBBK juga didefinisikan 

sebagai upaya pemeberdayaan komunitas agar dapat mengelola risiko 

bencana dengan tingkat keterlibatan pihak atau kelonpok masyarakat dalam 
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perencanaan dan pemanfaatan sumber daya lokal dalam kegiatan 

implementasi oleh masyarakata sendiri (Lassa,2014:7). 

1.5.3 Tokoh Masyarakat 

Tokoh masyarakat merupakan para pemimpin masyarakat, baik 

formal maupun informal. Mereka ditokohkan karena memiliki pengaruh 

atau wibawa atau kharisma di hadapan masyarakatnya (Tri,2018:264).  

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuallitatif. Menurut Bogdan 

dan Biklen menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau 

tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati (Rustanto,2015:13). 

Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang 

mendalam tentang makna, pemahaman konteks, hasil identifikasi fenomena, 

dan pemahaman proses berupa ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat 

diamati dari suatu individu, kelompok masyarakat dan atau organisasi 

tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang 

yang utuh, komprehensif, dan holistik (Alwasilah,2000:67). Tujuan dari 

penelitian kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum 

terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. 

1.6.2 Jenis Peneltian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian fenomenologi. Fenomenologi 

bertujuan untuk menggali kesadaran terdalam para subjek mengenai 

pengalaman dalam suatau peritiwa (Hasbiansyah,2008:170). Kesadaran 
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sendiri menurut Schutz  merupakan adaya hubungan antara orang-orang 

dengan objek-objek, melalui kesadaran manusia dapat memberi makna atas 

berbagai objek yang ada. Jadi pendekatan fenomenologi melihat, merekan, 

mengkonstruk realitas dengan menepis semua asumsi yang mengontaminasi 

pengalaman kongkret manusia (Farid,2018:35).  

1.6.3 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di Kelurahan Sutojayan Kecamatan 

Sutojayan Kabupaten Blitar, lebih tepatnya pada daerah yang terdampak 

banjir di sekitar Sungai Bogel. 

1.6.4 Teknik Penentuan Sampel  

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling atau teknik pengambilan sampel yang memiliki tujuan. 

Purposive sampling digunakan sebagai alat yang secara khusus bedasarkan 

tujuan tertentu yang telah ditetapkan peneliti (Usman,2011:35). 

Subyek penelitian ini dipilih bedasarkan kriteria peneliti yaitu tokoh 

masyarakat formal dan informal yang berada pada daerah yang mengalami 

bencana banjir dan yang pernah menikuti pelatihan dari lembaga. Adapun 

tokoh-tokoh tersebut seperti perangkat desa, ketua RT/RW, dan tokoh 

pemuda. 

1.6.5 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini dibagi kedalam dua kategori, yaitu 

sumber data primer dan sumber data sekunder 

a. Sumber Data Primer 
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Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh 

melalui wawancara peneliti dan didukung dengan observasi dan 

dokumentasi yang dilakukan peneliti. Data ini dapat berupa 

pendapat subjek penelitian, observasi peneliti, dan dokumentasi 

yang secara orisinil di dapatkan peneliti. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder dalam penelitian ini di peroleh 

dari tangan kedua atau data yang diperoleh secara tidak langsung 

oleh peneliti. Data ini dapat berupa dokumen pihak lain, laporan 

kejadian, artikel, buku, dan informasi lain yang relevan dengan 

penelitian.  

1.6.6 Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Wawancara di gunakan untuk mengumpulan data 

bertujuan untuk mendapatkan data dari tangan pertama (primer). 

Jenis wawancara yang digunakan menggunakan wawancara 

terstruktur  dan akan menggunakan wawancara tidak terstruktur 

pada waktu yang diperlukan untuk menjaga batas kewajaran.  

Wawancara dipilih sebagai teknik pengumpulan data 

utama dikarenakan wawancara memiliki kelebihan untuk 

mengumpulkan data  secara pribadi maupun tidak dengan tidak 

terbatas pada tingkat pendidikan tertentu. Dalam wawancara ini 

peneliti akan mewawancarai subjek yang ditentukan dalam 

penelitian. 
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b. Observasi 

Observasi dalam penelitian ini digunakan peneliti untuk 

mengecek ulang data dan memperkaya data yang diperoleh 

melalui wawancara. Observasi dilakukan dengan mengamati 

kondisi tempat penelitian baik secara sosial dan fisik di lokasi 

penelitian.  

Jenis-jenis observasi terbagi kedalam tiga jenis teknik, 

yaitu partisipatif, sistematis, dan eksperimental (Usman,2011:29). 

Penelitian ini mengunakan teknis sitematis. Teknik ini dipilih 

karena dalam observasi yang dilakukan oleh penelitit bertujuan 

untuk memperkaya data wawancara. Alasan lain, teknik 

partisipatif tidak dipilih karena observasi ini dilakukan secara 

independen oleh peneliti tanpa adanya observer yang memebantu, 

dan teknik eksperimental tidak dipilih karena observasi yang 

dilakukan peneliti adalah untuk meliahat realitas yang sudah ada 

di masyarakat tanpa melakukan persiapn melakukan perubahan 

sedemikian rupa untuk meneliti sesuatu yang di uji coba. 

c. Dokumentasi 

Pengumpulan data melalui dokumentasi dilakukan 

dengan memanfaatkan foto, rekaman, video, dan catatan 

peristiwa baik yang diperoleh peneliti secara langsung maupun 

dokumentasi yang diperoleh secra tidak langsung. Menggunakan 

teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapai data 

wawancara dan observasi. 
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1.6.7 Teknik Analisis Data 

Analisi data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisi data 

terdiri dari tiga alur kegiatan sebagai berikut: 

a. Reduksi Data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, 

pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan 

tranformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan 

lapangan. Reduksi data dimulai dengan pengumpulan data, 

meringkas, mengelompokan atau pengkategorian sesuai tema 

serta pembuatan catatn kecil lain yang memudahkan dalam 

memperoleh dan memverifikasi informasi. 

b. Penyajian Data 

Penyajian data dalam penelitian ini disajikan dalam 

bentuk teks naratif, bagan serta tabel untuk melengkapinya. 

Penyajian seperti ini digunakan untuk memeprmudah dalam 

penggabungan informasi, sehingga tersusun secara terpadu dan 

mudah dipahami. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dilakukan selama kegiatan 

pengumpulan data sampai dengan akhir dari penelitian, sehingga 

dapat diketahui kelengkapan data atau informasi dalam 

penelitiaan. Unutk menjaga keabsahan data, peneliti melakukan 

verifikasi data yang telah disepakati dengan subjek penelitian, hal 

ini dilakukan untuk memepertahankan kebenaran dan kecocokan 

hasil penelitian dengan realitas lapangan. 
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1.6.8 Metode Keabsahan Data 

Keabsahan data menggunakan triangulasi. Triangulasi merupakan 

suatu cara mendapatkan data yang benar dan absah dengan menggunakan 

pendekatan metode ganda. Metode triangulasi memiliki macam-macam, 

dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi 

metode.  

Triangulassi sumber berarti membandingkan atau mengecek ulang 

derajad kebenaran suatu informasi melalui sumber yang berbeda. 

Triangulasi metode merupakan sebuah usaha mengecek ulang keabsahan 

data, dengan cara menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data, 

pelaksanaannya dilakukan cek dan re-cek (Bachri,2010:56). 

 


