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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Negara kepulauan Indonesia  merupakan negara yang rawan terhadap 

kejadian bencana alam. Salah  satunya rawan terjadinya bencana alam banjir. 

Banjir adalah fenomena alam yang umumnya terjadi di musim hujan. Setiap 

sungai bisa banjir. Banjir adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang 

mengancam dan mengganggu kehidupan dan mata pencaharian manusia, yang 

mengarah pada pengorbanan manusia, kerusakan lingkungan, kerusakan harta 

benda dan dampak kesehatan mental.1 

Bencana alam adalah peristiwa alam yang secara langsung atau tidak 

langsung mengganggu kehidupan manusia. Dalam hal ini, bencana alam dapat 

membahayakan manusia baik secara material, tidak material dan bahkan secara 

mental. Bencana alam dapat diartikan sebagai salah satu fenomena yang bisa 

terjadi kapan saja dan di mana saja, mengancam nyawa orang, baik untuk 

kehilangan harta benda maupun untuk nyawa orang. 

Faktor utama yang dapat menyebabkan bencana ini menyebabkan banyak 

korban dan kerugian besar, yaitu: (a) kurangnya pengetahuaan tentang 

karakteristik risiko, (b) sikap atau perilaku yang mengurangi kerentanan, (c) 

kurangnya informasi / peringatan dini, ketidak siapan penyebab, dan (d) ketidak 

berdayaan /ketidak mampuan  dalam menghadapi ancaman bahaya.2 

                                                           
1Bakornas., Op.cit.h.63 
2 Bakornas PB. 2007. Pedoman Penanggulangan Banjir Tahun 2007-2008. Jakarta.h.59 
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Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengklasifikasikan 

kerusakan bencana sebagai penyebab kematian, penghilangan, pemindahan, 

cedera, penderitaan, kerusakan rumah, kerusakan fasilitas kesehatan dan 

pendidikan, kerusakan jalan dan kerusakan lahan. Kerugiaan bencana dapat 

dipecah menjadi empat area: jumlah kejadian berdasarkan wilayah, jumlah 

kejadian berdasarkan populasi, jumlah kejadian berdasarkan total populasi dan 

kerusakan oleh GDP.3 

Ada beberapa aspek dampak banjir, yang paling penting adalah: 1) 

Masalah demografis, termasuk kematian, tenggelam, cedera, korban hilang, 

pengungsi, terjangkitnya penyakit dan penduduk yang terisolasi. 2) Aspek 

pemerintah, termasuk dalam bentuk kerusakan atau kehilangan dokumen, arsip, 

peralatan, perlengkapan kantor dan gangguan tata kelola. 3) Aspek ekonomi, 

termasuk hilangnya mata pencaharian, kerusakan pasar tradisional, kehilangan 

properti, ternak dan gangguan ekonomi masyarakat. 4) Aspek fasilitas / 

infrastruktur, termasuk kerusakan rumah, jembatan, jalan, gedung perkantoran, 

fasilitas sosial dan publik, instalasi listrik, jaringan komunikasi dan air minum. 5) 

Aspek lingkungan, termasuk kerusakan ekosistem, objek wisata, sawah / lahan 

pertanian, sumber air minum dan kerusakan tanggul.4 

Banjir terkadang terjadi dengan cepat dengan waktu banjir yang cepat, 

tetapi terkadang banjir juga terjadi dalam waktu yang lama dengan periode banjir 

yang panjang. Banjir dapat terjadi karena hujan lebat, luapan dari sungai, tepian 

sungai yang rusak, luapan pasang surut, kanal drainase yang tersumbat, atau 

tanggul yang runtuh. Banjir berubah menjadi bencana jika mereka mengganggu 

                                                           
3 Rasmussen, TN. 2004. Macroeconomic Implication of Natural Disasters Promote Long-run 

Growth. Economic Inquiry. 40(4), 664- 687,diakses pada tanggal 10 September 2017 
4 Mistra. 2007. Antisipasi Rumah di Daerah Rawan Banjir. Depok: Penebar Swadaya.h.68 
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kehidupan orang dan bahkan mengancam keselamatan mereka. Manajemen risiko 

banjir dapat dilakukan secara struktural dan non-struktural.   

Menghadapi bencana alam yang terjadi di Indonesia, Pemerintah masih 

terus mengembangkan diri untuk mengatasi masalah bencana yang terjadi. 

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana, yang mengamanatkan dibentuknya badan independen 

yang menangani bencana. Dengan berdirinya BNPB di tingkat pusat dan BPBD di 

tingkat provinsi dan kabupaten/kota, upaya penanggulangan bencana dapat 

dilaksanakan dengan lebih terarah, terpadu dan menyeluruh.  

Penanggulangan bencana merupakan segala cara atau kegiatan yang 

dilakukan dalam rangka pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan 

pemulihan terkait dengan bencana yang dilakukan sebelum, pada saat, dan setelah 

bencana. (Undang-undang No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana).  

Pelaksanaan Penanggulangan Bencana pada dasarnya merupakan serangkaian 

kegiatan baik sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana yang dilakukan untuk 

mencegah, mengurangi, menghindari dan memulihkan diri dari dampak bencana. 

Selain diatur dalam Undang-undang 24 Tersebut, terakit bencana ini juga 

didukung dengan UU No 21 tahun 2008 Tentang penyelenggaraan 

penanggulangan bencana, yang antara lain menjelaskan berbagai hal seperti 

berikut :1) Bencana merupakan kejadian yang membahayakan kehidupan 

masyarakat yang di sebabkan, oleh faktor alam maupun faktor manusia sehingga 

menyebabkan timbulnya korban, rusaknya lingkungan, kehilangan harta benda, 

dan akibat psikologis. 2) implementasi pencegahan bencana merupakan 

serangkaian kegiatan yang termasuk menetapkan kebijakan pembangunan yang 



 

4 
 

memiliki risiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap 

darurat, dan pemulihan. 3) Pencegahan bencana ialah kegiatan yang dilakukan 

untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana 

maupun kerusakan yang terdampak bencana. 4) Kesiapsiagaan merupakan upaya 

yang di lakukan untuk mencegah bencana. 5) Peringatandini merupakan upaya 

pemberian peringatan secepat mungkin kepada masyarakat yang terjadi bencana. 

6) Mitigasi merupakan kegiatan untuk mengatasi risiko bencana, baik melalui 

pembangunan dan meningkatkan kemampuan mengatasi bahaya bencana. Risiko 

bencana merupakan kerugian yang diakibatkan bencana pada suatu tempat dalam 

kurun waktu tertentu dapat berupa hilangnya jiwa, cidera, sakit, tidak merasa 

aman, pengungsi, dan kegiatan masyarakat terganggu. 7) Tanggap darurat 

bencana merupakan sekumpulan aktivitas yang dilakukan pada saat terjadi 

bencana mengatasi efek negatif, termasuk penyelamatan dan evakuasi korban, 

properti, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, manajemen pengungsi, 

penyelamatan, pemulihan dan fasilitas. 

Ketujuh point diatas menjadi dasar kebijakan yang digunakan ketika 

terjadi bencana apapun. Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertanggung 

jawab untuk melindungi orang dari bahaya alam dan dampak dari bencana alam 

dengan memberikan informasi dan pengetahuan tentang ancaman dan risiko 

bencana alam di wilayah tersebut, memberikan pendidikan, pelatihan 

keterampilan dalam pelaksanaan langkah-langkah penanggulangan bencana, 

perlindungan sosial dan keselamatan, terutama untuk orang-orang yang rentan. 

kelompok, pencegahan, mitigasi, pelatihan, manajemen, situasi darurat, 

rehabilitasi dan rekonstruksi. 
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Penanggulangan risiko bencana harus di mulai dengan gagasan Pemerintah 

dengan mengundang semua pihak berkepentingan untuk partisipasi. Maka dari itu 

BPBD sebagai pihak yang bertanggung jawab dan pemimpin bagian 

penanggulangan bencana menurut Perda Nomor 4 Tahun 2011 telah melakukan 

strategi untuk menjamin terwujudnya sistem manajemen bencana.  

Beberapa gagasaan yang pertama ialah, penyusunan peraturan yang kuat 

khususnya berkaitan dengan manajemen bencana dan mengatasi risiko bencana. 

Meski peraturan pengurangan risiko bencana belum ada, proses ke arah sana terus 

diusahakan melalui upaya yang terkait dengan penguatan kelembagaan dan 

pemberdayaan masyarakat. dua, Penguatan terhadap pemimpin, keputusan ini 

untuk mengajak masyarakat, serta memberdayakan dan meningkatkan peran 

dalam menanggulangi bencana. Komitmen dan peran pemda tentang masalah 

kebencanaan ini diwujudkan dengan pembentukkan BPBD.  

Pemerintah Daerah dan BPBD melalui kepala badan yang menjabat 

rangkap oleh Sekretaris mampu berperan sangat besar untuk mendirikan 

komitmen pemimpin khususnya dijajaran birokrasi. Hal ini sependapat dengan 

Tjoroamidjojo bahwa bagian rencana pembangunan ialah ada upaya untuk 

tercapai pembangunan yang terkait dengan peran pemerintah sebagai pendorong 

pembangunan. 

Pemerintah sebagai penanggung jawab utama dan sebagai koordinator 

dalam pelaksanaan penanggulangan bencana harus dilaksanakan bersama-sama 

dengan lembaga-lembaga kebencanaan, dunia usaha/sektor privat serta 

masyarakat. Koordinasi antar semua pihak perlu dilakukan, agar dalam 

pelaksanaan penanggulangan bencana dapat berjalan dengan baik sesuai tugas dan 
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tanggung jawab masing-masing. Oleh karena itu, kekuatan struktur kelembagaan 

dalam menanggulangi bencana perlu ditingkatkan, agar dapat memberikan 

responyang cepat dan tepat sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat 

sebelum dan saat terjadinya bencana. 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, 

pemerintah daerah dapat langsung memberikan kontribusi nyata terhadap 

peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.Untuk itu, guna mendukung 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan didaerah, perlu direncanakan. 

Perencanaan membangun daerah di harapkan mampu mengikuti aturan 

penyusunan rencana yang teratur, terpadu, transparan, dan penuh tanggung jawab, 

relevan dan sesuai dengan rencana lain. Keterlibatan pemimpin dan legislatif 

dalam proses perencanaan sangat penting untuk memastikan rencana yang 

disiapkan mendapat dukungan semua pihak, yang mengarah pada tujuan dan 

sasaran yang lebih optimal.  

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan salah satu lembaga 

teknis daerah yang berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim 

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun suatu Dokumen perencanaan 

jangka menegah bersifaf strategis. 

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah adalah dokumen perencanaan daerah yang di syaratkan untuk 

mengatur pelayanan Badan Penangulangan Bencana Daerah khususnya dan 

pembangunan daerah pada umumnya mempunyai durasi waktu 5 (lima) tahun 
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kedepan, sejalan dengan masa waktu Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Sebagai 

dokumen penting sewajarnya jika Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat 

memperhatikan proses penyusunan Renstra, diikuti dengan memantau, evaluasi 

atas hasil.  

Rencana Strategis Perangkat Daerah pada prinsipnya diatur untuk 

menjawab 3 (tiga), yaitu : (1) Kemana Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah akan mengarahkan pengembangannya dalam 5 (lima) tahun yang akan 

datang; (2) Cara mencapainya dan (3) Strategis apa yang perlu dilakukan agar 

tujuan yang ingin dicapai. Dokumen Renstra Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 disusun sesuai dengan tugas pokok 

dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta berpedoman pada 

Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang 

Tahun dalam 5 (lima) 2016-2021 

Proses Penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

berdasarkan pada aturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 dimulai 

dengan membentuk tim penyusun informasi, menyusun rancangan awal, 

pengolahan data, analisis gambaran pelayanan, perumusan yang efektif, analisis 

keterkaitan dengan visi–misi Bupati dan Wakil Bupati , penetapan Renstra Badan 

Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Renstra BPBD Provinsi Jawa 

Timur, penetapan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RT RW) dan Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), perumusan kebijakan, program dan 

kegiatan selama 5 (lima) tahun, melaksanakan diskusi antar bidang, penyusunan 

rancangan akhir, verifikasi, pengesahan Bupati Malang serta menetapkan Kepala 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk dapat dilaksanakan. 
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Penyelesaian permasalahan-permasalahan dalam rangka penanggulangan 

bencana tentunya perlu dilakukan sebuah manajemen yang tanggap terhadap 

gejala baik sebelum dan sesudah bencana terjadi. Pengertian manajemen bencana 

menurut wikipedia, Emergency Management, 20075 adalah proses yang terus 

menerus dimana setiap individu, kelompok, dan masyarakat berusaha mengatur 

resiko untuk menghindari atau memperbaiki dampak dari suatu bencana yang 

dihasilkan dari suatu musibah. Penanggulangan bencana merupakan proses 

terencana yang dilakukan untuk bertujuan mencegah bencana dengan baik dan 

aman melalui tiga tahapan sebagai berikut:6 a) Kegiatan Pra Bencana, pada 

kondisi sebelum kejadian yang mencakup kegiatan pencegahan, mitigasi, 

kesiapsiagaan, serta peringatan dini. b) Kegiatan saat terjadi bencana, yang 

mencakup kegiatan tanggap darurat, seperti kegiatan search and rescue (SAR), 

bantuan darurat dan pengungsi.c) Kegiatan Pasca Bencana, yang mencakup 

kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. 

Kegiatan pada tahap pra bencana ini, erat kaitannya dengan istilah 

mitigasi. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 

tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 1, Angka 97 dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pasal 

1, Angka 68, mitigasi adalah serangkaian cara untuk megurangi resiko bencana, 

baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan 

kemampuan menghadapi ancaman bencana. Selama ini penanganan bencana pada 

                                                           
5 Nurjanah, dkk. 2012. Manajemen Bencana. Yogyakarta. Alfabeta.h.45 
6 Ramli, Soehatman. 2010. Pedoman Praktis Manajemen Bencana, Dian Rakyat; Jakarta.h.31 
7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 
8 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 
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tahap pra bencana, terutama terkait dengan mitigasi bencana masih kurang 

diperhatikan oleh pemerintah. 

Pada dasarnya, penanganan bencana telah di usahakan untuk ditangani 

oleh pemerintah melibatkan seluruh komponen masyarakat. Koordinasi yang telah 

dilakukan mulai lokasi bencana di daerah hingga tingkat nasional telah berjalan 

cukup baik. Namun karena banyak terjadi bencana, harus lebih dimaksimalkan 

kualitas dan manajemen bencana. 

Penganggulangan bencana merupakan kegiatan pencegahan, mitigasi, 

penyelamatan, rehabilitasi dan rekontruksi sebelum atau sesudah bencana dan 

menghindari bencana yang terjadi. Dalam pencegahan bencana tidak hanya pada 

sebelum bencana tetapi setelah terjadi bencana kegiatan pencegahan termasuk ke 

dalam kegiatan penanggulangan bencana.  

Pada tahun 2015 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat data bahwa Jawa 

Timur menduduki peringkat yang cukup tinggi untuk banjir dan longsor. Hal ini 

diperkuat oleh data BPS Kota Malang, yang menjelaskan bahwa sudah terjadi 15 

kasus tanah longsor dan 10 kasus banjir di Kota Malang, serta 51 kasus tanah 

longsor dan 25 kasus banjir di Kabupaten Malang.9 

Salah satu wilayah rawan bencana banjir adalah desa Pujiharjo. Salah satu 

banjir yang pernah terjadi pada bulan Juli 2016. Dalam dua pekan, Pujiharjo 

diterjang banjir 2 kali. Banjir kedua terjadi bertepatan pada tanggal 20 Juli. Banjir 

tersebut disinyalir sebagai akibat dari meluapnya sungai Tundo dan volume banjir 

tersebut lebih besar dibandingkan dengan banjir pertama yang terjadi pada tanggal 

7 Juli. Data yang terhimpun sebagai dampak dari bencana setidaknya 106 rumah 

                                                           
9https://kitabisa.com/. Diakses 23 September 2017. 

https://kitabisa.com/
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warga terendam. Sembilan rumah diantaranya rusak berat, 13 rusak sedang, dan 

84 rusak ringan.10 Bukan hanya itu, banjir juga membuat jembatan sepanjang 25 

meter dengan lebar 3 meter yang menghubungkan warga Desa Pujiharjo dan Desa 

Licin tersebut putus. Selain itu, pipa saluran air minum sepanjang 1.000 meter 

terendam material banjir. Akses jalan sepanjang 400 meter, sabo dam 50 meter, 

dan tanggul 70 meter juga rusak. Tercatat ada 100 ekor ayam plus tiga ekor babi 

yang hanyut. Puluhan hektare lahan pertanian warga terendam air. Kerugian hasil 

pertanian diprediksi mencapai Rp 1 miliar.11 

Tidak berhenti sampai disitu, dua bulan setelahnya yaitu pada bulan 

September, Pujiharjo kembali dilanda banjir bandang. Bencana tersebut 

mengakibatkan satu rumah hanyut, satu rumah rusak parah, delapan rumah rusak 

sedang, dan 43 rumah rusak ringan. Sementara 64 keluarga masih mengungsi. 

Banjir tersebut juga mengakibatkan longsor.12 Kerusakan fasilitas umum 

mencakup lahan pertanian/sawah 30 Hektar mengalami gagal panen, jalan desa 

sepanjang 300 m yang menghubungkan RT.01 RW.01, RT.04 RW.01, RT.09 

RW.02 terputus, tanggul sungai sepanjang 500 m yang terletak di RT.01 RW.01, 

RT.09 RW.02 jebol, serta pipa air bersih sepanjang 500 m  terendam material 

banjir. Perkiraan kerugian dari bencana tersebut mencapai Rp 1.165.000.000.13 

Dengan demikian, pada bulan Juli sampai September yang hanya membutuhkan 

waktu 3 bulan setidaknya sudah terjadi 3 kali bencana banjir dan longsor di desa 

Pujiharjo, yaitu pada tanggal 7 Juli, 20 Juli, dan 15 September.   

                                                           
10http://suryamalang.tribunnews.com. Diakses 23 September 2017. 
11https://www.jawapos.com. Diakses 23 September 2017. 
12(http://suryamalang.tribunnews.com). Diakses 23 September 2017. 
13https://kitabisa.com/banjirpujiharjo. Diakses 23 September 2017. 

http://suryamalang.tribunnews.com/
https://www.jawapos.com/
http://suryamalang.tribunnews.com/
https://kitabisa.com/banjirpujiharjo
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Berbagai upaya dari pemerintah Kabupaten Malang melalui dinas terkait 

dalam rangka pemulihan bencana tidak henti dilakukan. Salah satunya dari 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang tidak tinggal diam dalam upaya 

meringankan derita warga desa, terutama mengenai kebutuhan air bersih. Bantuan 

air bersih kepada warga Desa Pujiharjo dari PDAM sudah dikirim sebanyak lima 

kali dengan tangki kapasitas 8 ribu liter semenjak pasca banjir bandang terjadi 

pada tanggal 15 September tersebut.14 Selain itu, langkah-langkah yang diambil 

sebagai upaya tangap darurat diantaranya adalah penyelematan warga, kerjabakti 

pembersihan material banjir yang dilakukan oleh BPBD, SIBAT, PMI, Muspika 

Tirtoyudo, Perhutani, Banser dan Masyarakat, serta BPBD (Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah) mendistribusikan lauk pauk, makanan 

tambahan gizi, paket sandang, family kit, kid ware, terpal/tenda gulung bagi 

warga. 

Mengingat rawannya desa pujiharjo terhadap bencana alam sepeti banjir, 

maka di bentuk kegiatan yang dilakukan pemerintah dengan mengadakan 

penganggulangan bencana. Tahapan penanggulangan bencana yang dilakukan 

oleh pemerintah desa pujiharjo: tahap pertama dilakukan tahap pencegahan dalam 

tahapan ini di lakukannya upaya untuk mengurangi akibat yang buruk terhadap 

bencana alam seperti pembuatan tanggul, penanaman pohon dan pembuatan 

tanggul untuk menghindari banjir, pada tahap ke duaya itu dengan tahap 

tanggadarurat di mana pada tahap ini di lakukannya penyelamatan korban bencana 

dengan tujuan menfokuskan membantu masyarakat yang terkena bencana 

langsung untuk segera di penuhi kebutuhan dasarnya yang paling utama seperti 

                                                           
14http://www.jatimtimes.com. Diakses 23 September 2017. 

http://www.jatimtimes.com/
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menangani pengungsi, pemberian bantuan darurat, layanan kesehatan, dan 

penyiapan penampungan sementara, pada tahap ketiga adalah tahap rehabilitasi 

dalam tahap ini dilakukan upaya perbaikan langsung dan tidak langsung serta 

pemberdayaan dan pengembalian harkat korban dengan tujuan untuk ngembalikan 

dan memulihkan fungsi infastruktur, dan pada tahap yang terakhir adalah tahap 

rekonstruksi dalam tahap ini dilakukan upaya pembangunan kembali sarana, 

prasarana serta fasilitas umum yang rusak. 

Kerawanan bencana banjir pada desa Pujiharjo tersebut menuntut 

perencanaan penanggulangan bencana sedini mungkin. Dari latar belakang diatas, 

peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentangperencanaan penanggulangan bencana 

di Desa Pujiharjo, Kabupaten Malang. Mengingat lokasi tersebut berada pada 

daerah pegunungan yang berpotensi tinggi terjadinya banjir, maka judul yang 

diangkat dalam penelitian skripsi ini adalah “Perencanaan Penanggulangan 

Bencana Di Desa Pujiharjo Kabupaten Malang”. 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarakan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka rumusan 

masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana Perencanaan Penanggulangan Bencana Di Desa Pujiharjo 

Kabupaten Malang? 
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1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai 

melalui penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis perencanaan 

penanggulangan bencana di Desa Pujiharjo Kabupaten Malang. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Berdasarkan permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai, maka 

diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut  

1. Manfaat teoritis 

a) Dapat memberikan pengetahuan secara khusus kepada peneliti dan secara 

umum kepada pembaca. 

b) Penelitian ini dapat meningkatkan respon mahasiswa terhadap kebijakan 

Pemerintah sekaligus untuk menerapkan displin ilmu yang telah diperoleh. 

c) Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi pembanding bagi 

penelitian-penelitian yang lalu dan sebagai referensi bagi calon berikutnya 

dengan topik yang sejenis. 

2. Manfaat Praktis: 

a) Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai 

bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Malang, khususnya desa 

Pujiharjo. 
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b) Bagi Masyarakat 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendorong 

semangat dan motivasi bagi masyarakat untuk dapat menjalankan program-

program Pemerintah Daerah dalam proses penanggulangan bencana. 

c) Bagi Peneliti lain 

Perencanaan penanggulanan bencana yang dilakukan di desa Pujiharjo 

dapat menjadi referensi dan menambah literatur bagi peneliti selanjutnya 

yang tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema terkait.  

 

1.5 DEFINISI KONSEPTUAL DAN DEFINISI OPERASIONAL 

1.5.1 Definisi Konseptual 

Penelitian ini membahas perencanaan penanggulangan bencana di desa 

Pujiharjo. Desa Pujiharjo merupakan salah satu wilayah di kabupetan Malang 

yang rawan terhadap bencana alam, khususnya banjir. Bencana tersebut 

terakhir kali terjadi pada tahun 2016 silam yang merendam sebagaian besar 

perumahan warga. Setidaknya tiga rumah mengalami rusak berat dan satu 

jembatan menghubungkan Dusun Krajan dengan dusun lainnya putus sebagai 

akibat dari bencana yang terjadi. Bencana banjir sendiri merupakan salah satu 

bencana alam yang dapat terjadi karena peluapan air yang berlebihan di suatu 

tempat akibat hujan besar, peluapan air sungai, atau pecahnya bendungan 

sungai. Oleh karenanya, penting adanya perencanaan penanggulangan bencana 

untuk meminimalisis kerugian yang terjadi sebagai dampak terjadinya 

bencana itu sendiri. Dengan demikian, definisi konseptual yang terdapat dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 



 

15 
 

1. Bencana 

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana, Pasal 1 angka 1 bahwa bencana adalah peristiwa 

atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan 

penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/ atau 

faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya 

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

dampak psikologis.15 

Bencana adalah suatu peristiwa yang disebabkan oleh alam atau 

karena ulah manusia yang dapat terjadi secara tiba-tiba serta perlahan-lahan, 

yang menyebabkan hilangnya jiwa manusia, kerusakan harta benda dan 

lingkungan, serta melampaui kemampuan dan sumber daya masyarakat untuk 

menanggulanginya16. Definisi lain bencana menurut International Strategy 

for Disaster Reduction (ISDR),17 adalah suatu gangguan serius terhadap 

keberfungsian suatu masyarakat, sehingga menyebabkan kerugian yang 

meluas pada kehidupan manusia dari segi materi, ekonomi atau lingkungan 

dan melampaui kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk mengatasi 

dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri.  

2. Perencanaan Penanggulangan Bencana  

Perencanaan penanggulangan bencana menurut hasil analisis resiko 

bencana dan mengatasi penanggulangan yang dijelaskan dalam kegiatan 

program PB dan data anggaran. Perencanaan penanggulangan bencana ialah 

                                                           
15 UU No.24., Op,cit 
16 Harjadi. Prih, dkk. 2005. Panduan Pengenalan Karakteritik Bencana Dan Upaya Mitigasinya Di 

Indonesia.Biro Mitigasi, Sekretariat BAKORNAS PBP. Jakarta.h.152 
17 Christanto, Joko. 2011. Gempa Bumi, Kerusakan Lingkungan, dan Strategi Pengelolaan. 

Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.h.75 
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hasil kegiatan perencanaan pembangunan. Hasil dalam merencanakan ini 

merupakan program untuk pencegahan, kesiapsiagaan dan mitigasi yang 

dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Jangka 

Menengah maupun Rencana Kerja Pemerintah tahunan.  

Rencana penanggulangan bencana di tetapkan Pemerintah pusat dan 

pemda sesuai dengan weweenang untuk jangka waktu 5 tahun. Penyusunan 

rencana penanggulangan bencana dikoordinasikan oleh: 

a. Badan Nasional Penanggulangan bencana untuk tingkat nasional 

b. Badan Nasional penanggulangan bencana daerah untuk tingkat provinsi 

c. Badan Nasional penanggulangan Bencana daerah kabupaten/kota. 

1.5.2 Definisi Operasioanl 

Penelitian ini akan mengoperasionalkan bagaimana perencanaan 

penanggulangan bencana di Indonesia, khususnya yang dilakukan pemerintah 

kabupaten Malang dalam melakukan perencanaan penanggulangan bencana 

pada desa Pujiharjo, serta faktor apa saja yang menjadi pendukung dan 

penghambat dalam pelaksanaan pengurangan resiko bencana tersebut. 

Dengan demikian definisi operasional dalam penelitian ini adalah terkait pra 

bencana, sebagai berikut: 

1. Pencegahan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk 

mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui 

pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang 

terancam bencana di Desa Pujiharjo Kabupaten Malang 

2. Mitigasi adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik 

melalui pembangunan fisik maupun peningkatan kemampuan 
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menghadapi ancaman bencana di Desa Pujiharjo Kabupaten 

Malang 

3. Kesiapsiagaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah 

bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat 

guna di Desa Pujiharjo Kabupaten Malang 

4. Peringatan Dini serangkaian kegiatan pemberian peringatan 

sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan 

terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang 

berwenang di Desa Pujiharjo Kabupaten Malang. 
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1.7 METODE PENELITIAN 

1.7.1 Jenis Penelitian 

Metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif 

yang merupakan studi untuk menemukan fakta dengan perkiraan yang tepat, 

melukiskan secara tepat sifat-sifat dari beberapa kejadian kelompok atau 

individu, menentukan seberapa sering terjadinya suatu kondisi untuk 

meminimalkan bias dan memaksimalkan realiabilitas. Salah satu jenis 

penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan mengenai pengaturan sosial 

atau ditujukan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu kejadian atau 

kenyataan sosial, dengan cara menjelaskan sejumlah variabel yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti antara kejadian yang diuji. Sedangkan Krik dan 

Miller menjelaskan penelitian kualitatif ialah dalam ilmu sosial yang pada 

dasarnya bergantung pada analisis dalam memanfaatkan teori yang 

berhubungan dengan orang tersebut dalam bahasanya. 

Penelitian deskriptif kualitatif memiliki tujuan untuk menjelaskan, 

menulis, menganalisis situasi yang sedang terjadi, atau untuk memperoleh 

informasi tentang situasi. Pada dasarnya penelitian deskriptif kualitatif 

merupakan metode untuk meneliti suatu objek yang bertujuan membuat 

gambar atau lukisan , fakta atau fenomen yang akan di teliti. 

Penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang 

menjelaskan secara sistematis dalam pengambilan data yang diperlukan 

peneliti. Sehingga peneliti dapat memperoleh objek dan fakta langsung dari 

lokasi penelitian. Penelitian ini sesuai dengan kejadiaan dan informasi yang 
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ada dari lokasi penelitian. Supaya informasi yang telah terkumpul menjadi 

bener adanya. 

1.7.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ialah tempat peneliti dalam sebuah tujuan 

penelitian. dimana tempat penelitian akan dapat data yang diperlukan. 

Dalam penelitian ini akan menjadi tujuan peneliti adalah pada Desa 

Pujiharjo Kabupaten Malang. 

1.7.3 Sumber Data 

Sumber data ialah hasil informasi yang dapat digunakan menjadi 

bahan kajian peneliti. Data yang diperoleh melalui sumber yang ada untuk 

mendapatkan hasil dengan akurat. Sumber data diperoleh agar mendapatkan 

hasil yang nyata di lapangan dan melihat masalah yang menjadi problem 

perencanaan penanggulangan bencana didesa pujiharjo. Penelitian ini 

menggunakan sumber data yaitu: 

a. Data Primer 

 Data primer (data yang diperoleh langsung oleh peneliti dapat 

berupa catatan dan hasil observasi dan data berdasarkan kepada 

informan yang berkait dengan bahasan peneliti yang dilengkapi dengan 

catatan tertulis atau menggunakan alat rekam, seperti tape recorder, dan 

lain-lain) Data Primer merupakan informasi yang dikumpulkan peneliti 

langsung dari sumbernya.18 

                                                           
18 Hermawan Warsito. 1995Pengantar Metode Penelitian, jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama 
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Penggunaan sumber data primer dapat memudahkan peneliti 

menemukan informasi yang dibutuhkan untuk penelitin. Karena peneliti 

langsung menghadapi subjek penelitian yang ditetapkan. Sumber data ini 

dapat diperoleh dari lembaga maupun istansi untuk bukti penelitian. 

Data primer adalah data didapatkan secara langsung dari pegawai desa 

pujiharjo. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan 

data yang menunjang data primer. Dalam penelitian ini yang dapat 

dijadikan sebagai data sekunder ialah lembaga-lembaga pemerintahan 

maupun institusi non-pemerintahan yang melakukan kegiatan dengan 

pihak Perpustakaan Daerah. Data sekunder lainnya digunakan bersumber 

dari jurnal, laporan, buku, dan dokumen lainnya  membantu penelitian 

serta data yang diperoleh dari literarure, atau kajian media). 

Data sekunder ialah data didapatkan dari orang lain, peneliti tidak 

perlu mendapatkan data langsung dari sumber, peneliti hanya pengguna 

data. Didapatkan dalam bentuk yang sudah jadi oleh instansi. Dimana 

data tidak boleh berbentuk dokumen, buku resmi yang didapat dari Desa 

Pujiharjo. Koran, maupun melalui televisi, internet dan undang-undang. 

 

1.7.4 Subyek Penelitian 

a. Kepala Desa Pujiharjo Kabupaten Malang 

b. Masyarakat setempat Desa Pujiharjo 

c. Ormas Siaga Bencana Berbasis Masyarakat (SIBAT) 
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1.7.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam penelitian adalah: 

a. Wawancara 

Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur, 

wawancara yang tersusun secara jelas dapat menggunakan draf 

pertanyan dengan pihak yang terkait dengan penelitian. Maksud 

dari wawancara ini agar ruang lingkup tidak meluas ke lain lain. 

Wawancara yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan 

informasi perencanaan penanggulangan bencana di desa pujiharjo. 

b. Observasi 

Mengumpulkan data dengan menulis informasi seperti yang 

dilihat secara langsung, mendengarkan, yang kemudian direkam, 

penelitian ini menggunakan observasi terstruktur, yaitu observasi 

yang dilakukan secara sistematis, tentang yang lihat, kapan dan 

dimana tempatnya. Data yang didapatkan dari observasi ialah data 

untuk mengetahui perencanaan penanggulangan bencana di desa 

pujiharjo. Penggunaan teknik pengumpulan data melalui observasi 

memungkinkan untuk melihat kejadian aktual yang berlaku 

diwilayah Desa Pujiharjo Kabupaten Malang. Sehingga 

terbantunya peneliti untuk mendapatkan atau informasi yang 

diperlukan dan akurat. 

c. Dokumentasi 

Teknik ini dilakukan dengan pengambilan gambar terhadap 

berbaga laporan dan dokumen, kegiatan, aturan atau arsip yang ada 



 

23 
 

di instansi terkait suatu tujuan menperoleh bagian yang secara 

teoritis mendukung data penelitian. dokumentasi pula berupa foto, 

atau video selama kegiatan berlangsung. Dokumentasi di lakukan 

untuk memperoleh data yang ada, seperti dokumen tentang latar 

belakang dan kegiatan yang dilaksanakan yang berhubungan 

dengan fungsi rekreatif. Data yang didapat dari dokumentasi 

merupakan data yang valid dan tidak diragukan kebenaranya. 

1.7.6 Teknik Analisa Data 

Teknik analisis di gunakan dengan dikegelompokkan data sesuai jenis dan 

variable yg digunakan. Teknik analisa dapat yang dilakukan oleh peneliti untuk 

hal ini adalah: Peneliti harus aktif selama mengumpulkan data, selanjutnya aktif 

diantara kegiatan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan atau verivikasi 

bagaimana di gambarkan Milles dan Huberman.19 

                                                                                      

Komponen Analisis Data: Model Interaktif.20 

 

 

 

 

                                                           
19 Miles, Matthew B dan Huberman, A. Michael. 1992. Analisis Data Kualitatif.Jakarta: UI- 

    Press.Hlm:23 
20 Ibid. Hlm 20 
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a. Pengumpulan data 

Pengumpulan data, adalah data yang didapatkan oleh 

penelitian berupa kejadian atau fakta dalam bentuk data yang belum di 

olah. 

b. Reduksi Data 

pengurangan data ialah proses seleksi, dengan penekanan pada 

penyederhanaan, deskripsi konversi, data informasi yang dapat melalui 

catatan lapangan. Bagaimanapun yang ditetapkan dalam reduksi data 

untuk memberikan gambaran yang sangat muda untuk penelitian. 

Pengurangan data akan terjadi terus menerus sepanjang 

penelitian. Reduksi data ialah suatu analisis yang dilakukan ketika 

penelitian dilakukan untuk mengklasifikasian, mengarahkan dan 

mengordinasikan data yang di kumpulkan oleh para peneliti untuk 

menarik kesimpulan sementara. 

c. Penyajian Data  

Penyajian data ialah susunan informasi yang dapat memberikan 

hasil peneliti agar penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan 

dapat di pahami. Dalam penyajian data ini dari analisis terorganisasi 

dalam susunan yang mudah dipahami, penyajian data ini dilakukan 

melewati gambaran, deskripsi, narasi. Oleh karna itu penyajian data 

hanya dijlaskan secara narasi tetapi juga untuk menarik kesimpulan. 

Proses penyajian data ini memudahkan peneliti untuk 

menjelaskan tahapan data yang didapatkan dari semuanya. bisa disebut 
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pengorganisasian data yang dapatkan didistribusikan sesuai dengan 

katagori data yang serupa dengan masalah terjadi sementara.  

d. Penarikan Kesimpulan 

Tahap-tahap menarik kesimpulan adalah hasil akhir penelitian, 

tahap menarik kesimpulan ini ditafsirkan upaya kegiatan untuk 

mengetahui makna, penyebab dan konsekuensi dari penyebabnya. 

Sebelum membuat kesimpulan tentang reduksi data, serta 

mempresentasikan data kemudian menarik kesimpulan.  

Penarikan kesimpulan ialah fase terakhir yang peneliti gunakan 

metode analisis data. Pada tahapan ini, semua hasil penelitian yang 

didapatkan dan dihasilkan oleh peneliti dapat disimpulkan sebagai 

hasil penelitian. Proses membuat kesimpulan ialah proses dari semua 

penelitian. 


