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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia memiliki kondisi daerah yang berpotensi rawan akan bencana 

dan memiliki peluang besar timbulnya gempa bumi, vulkanik (genung api), banjir, 

dan erosi tanah yang berpeluang besar untuk menyumbang terjadinya bencana.1 

Secara geografis Indonesia terletak pada wilayah cincin api dunia atau ring of fire 

dengan potensi bencana yang sangat besar.2 Potensi bencana tersebut dapat timbul 

sewaktu-waktu dan tidak dapat diprediksi dengan mudah, manusia dengan 

berbagai upaya dan pengetahuan mencoba memprediksi bencana yang akan terjadi 

namun hanya bisa meminimalisir.3 

Bencana menurut Kementerian Sosial dalam Permensos No. 28 Tahun 

2012 menjelaskan bahwa peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 

menggangu 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. Pengertian atau defines dari bencana tidak 

hanya itu saja namun dari para ahli juga berpendapat. Seperti yang dijelaskan oleh  

Rautela (2006) bencana merupakan sebuah kondisi kerusakan dan goncangan 

yang menyebabkan kehancuran pada struktur sosial serta populasi yang terkena 

 
1 Supriyono, S., Citra, F.W., Sulistyo. B., dkk. Estimasi Perubahan Tutupan Lahan Untuk Deteksi 

Erosi Tanah di Catchment Area Das Sungai Bengkulu : Prosiding Seminar Nasional, Bengkulu, 

2017, Hlm. 110-122 
2 Supriyono, Dedi Guntar, Edgar, Zairin, dkk, Sosialisasi Potensi Bencana dan Sistem Informasi 

Geografi Kebencanaan di Kabupaten Seluma : Jurnal Bagimu Negeri, Bengkulu, 2018, Hlm. 59-

68 
3 Emozda, Lela, Fadzlul, Mengkonstruk Pemahaman  Masyarakat Peduli bencana Alam Banjir 

:Jurnal Pengabdian Masyarakat, Jambi, 2014, Hlm. 21-29 
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dampak bencana tidak mampu mengatasi peristiwa tersebut dan membutuhkan 

bantuan pihak luar.4 

Dalam gambaran mengenai bencana alam, Indonesia merupakan Negara 

dengan potensi bahaya (hazard potency) yang sangat tinggi. Potensi bencana yang 

ada di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua potensi bahaya utama (main 

hazard potency) dan potensi bahaya ikutan (collacteral hazard potency).5 Hal 

tersebut dapat dilihat dalam peta zona wilayah rawan di Indonesia yang terdapat 

banyak gunung berapi aktif, potensi tsunami yang tinggi, daerah rawan longsor 

dan gempa, peta potensi banjir dan sebagainya. Sehingga memerlukan 

penanganan yang serius dari pemerintah dalam manajemen bencana. 

Peningkatan terjadinya bencana dipicu dari berbagai aspek seperti iklim 

berdampak ke cuaca yang tidak menentu, letak geografis Indonesia, Penebangan 

hutan secara liar dan aspek lainnya yang turut berperan dalam peningkatan 

terjadinya bencana. Jumlah bencana di dominasi oleh hidrometeorogi seperti 

banjir, tanah longsor, angin topan, dan banjir bandang. Tercatat sejak tahun 2014 

hingga tahun 2018 telah terjadi berbagai jenis bencana alam di Indonesia. 

Bencana tersebut berupa tanah longsor, letusan gunung berapi, gempa bumi, 

tsunami dan sebagainya. Pada tahun 2014 hingga tahun 2018 (Oktober) kurang 

lebih telah terjadi 8000 bencana diberbagai wilayah di Indonesia (Mako TTC dan 

DiBi BNPB).6 Dalam menyikapi hal tersebut memerlukan kesiapsiagaan dan 

tindakan yang cepat dari pemerintah. 

 

 
4 Kusumasari, Bevaola, PhD, Manajement Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal ( 

Yogyakarta:Gava Media, 2014) Hlm. 3 
5 Yustiningrum, Emilia, Bencana Alam, Kerentanan dan Kebijakan di Indonesia 

(Yogyakarta:CALPULIS, 2016) Hlm. 4-5 
6 Mako TTC dan DiBi BNPB 
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Dalam menyikapi permasalahan tersebut salah satu lembaga pemerintah 

yaitu Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan 

Sosial membentuk tim relawan yang terdiri dari masyarakat sipil yang mempunyai 

rasa kepedulian tinggi terhadap penanggulangan bencana yang diberinama Taruna 

Siaga Bencana atau biasa disingkat dengan TAGANA, yang berperan sebagai 

ujung tombak dari Kementerian Sosial dalam menanggulangi bencana alam. Yang 

mempunyai fungsi berdasarkan Permensos No. 28 Tahun 2012 pada Pasal 7 yang 

menjelaskan peran TAGANA dalam pra bencana, tanggap darurat, dan pasca 

bencana yang meliputi pendirian kampong siaga bencana, identifikasi korban, 

rehabilitasi dan sebagainya.7 

Namun dalam penerapannya banyak permasalahan yang terjadi ketika 

menghadapi sebuah bencana, terutama dari faktor TAGANA itu sendiri. 

Hambatan yang terjadi adalah kurang berkopetensinya atau kemampuan dari 

TAGANA dalam menghadapi bencana masih sangat kurang atau bisa dibilang 

perlu pelatihan yang lebih intensif. Padahal dalam Permensos No. 29 Tahun 2012 

telah dijelaskan mengenai persyaratan menjadi seorang TAGANA haruslah 

mempunyai kemampuan yang terampil dan berkepedulian tinggi terhadap 

penanganan masalah bencana. Selain itu masalah yang kerap mendatangi 

TAGANA adalah persoalan jumlah yang masih sangat kurang memadai, 

berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti perdaerah hanya berjumlah 22 

sampai 26 orang saja dan belum ada regulasi yang mengatur perihal jumlah pasti 

TAGANA perdaerah. Selain itu masalah anggaran untuk pengerahan serta 

perawatan peralatan TAGANA juga masih sangat dibilang minim perhatian. 

 
7 Permensos No. 28 Tahun 2012 
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Beberapa permasalahan tersebut terjadi karena belum ada regulasi atau 

peraturan lebih lanjut mengenai Taruna Siaga Bencana, peraturan yang ada saat 

ini yang dipakai adalah aturan lama yang dibuat oleh Menteri Sosial terdahulu dan 

masih belum ada perkembangan terbaru hingga kini. Seperti belum adanya 

peraturan yang mengatur tentang batasan jumlah TAGANA perdaerah sehingga 

sering ditemui Dinas Sosial di daerah mencari anggota semaunya sendiri, 

peraturan yang membahas tentang perawatan peralatan TAGANA sehingga sering 

didapati peralatan yang sudah ada rusak akibat minimnya anggaran. Padahal 

dalam kegiatan tanggap darurat atau fase genting TAGANA diharuskan 

melaksanakan tugasnya dengan sigap namun dengan beberapa hambatan tersebut 

sangat menghambat TAGANA dalam melaksanakan fungsinya ketika tahap 

tanggap darurat. 

Padahal dalam konteks penanganan dan penanggulangan bencana di 

Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat, yang dijelaskan dalam Undang-

undang No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, bagian kelima pasal 14 

tentang perlindungan sosial melalui bantuan sosial langsung bersifat sementara 

bagi korban bencana).8 Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang 

penanggulangan bencana, dalam pasal 6 tentang tanggung jawab pemerintah pusat 

dan juga pemerintah daerah: perlindungan (huruf b) dan penjaminan pemenuhan 

hak pengungsi.9 

Sehingga untuk mensiasati permasalahan tersebut Kementerian Sosial 

bersama dengan Taruna Siaga Bencana sering melakukan kolaborasi dengan pihak 

swasta salah satunya ketika menghadapi bencana gempa bumi di NTB. Dibantu 

 
8 Undang-undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Bagi Korban Bencana 
9 Sumber dari dokumen tindak lanjut penanganan korban bencana gempa bumi NTB oleh 

Kemensos 
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oleh Bank BNI yang menyumbangkan tenda pengungsian dan bangunan semi 

permanen yang biasa disebut dengan Hunian Sementara atau HUNTARA telah 

menutupi kekurangan pada bidang bantuan kebencanaan untuk masyarakat yang 

sedang tertimpa musibah bencana tersebut. Selain itu bantuan peralatan dapur dan 

makanan yang dikirimkan oleh relawan juga sering di dapati dalam tiap kejadian 

bencana. 

Tidak hanya dari sektor swasta yang membantu namun juga dari beberapa 

Organisasi Internasional yang turut membantu. Salah satu contohnya adalah 

UNICEF yang turut berperan dalam penanggulangan bencana, dengan cara 

mengirimkan anggotanya yang akan langsung terjun kelapangan guna 

memberikan dukungan tenaga dan bantuan kemanusiaan lainnya. seperti dalam 

kejadian gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi yang sempat terjadi di wilayah Palu 

dan Donggala, Sulawesi Tengah yang menelan banyak korban jiwa dan kerusakan 

yang sangat besar hingga memerlukan bantuan dari beberapa TAGANA di daerah 

lain serta instansi yang terkait dengan kebencanaan. Bantuan yang diberikan oleh 

oragnisasi internasional tersebut sangatlah membantu dalam proses tanggap 

darurat bencana. 

Dan yang terakhir Kementerian Sosial bersama dengan TAGANA selain 

melakukan kerjasama dengan sektor swasta dan beberapa Organisasi kemanusiaan 

juga berkolaborasi dengan masyarakat yang daerahnya sedang tertimpa musibah. 

Hal ini dilakukan untuk melatih kemandirian masyarakat dan sebagai 

penyemangat bahwa mereka masih memiliki harapan untuk kehidupan 

selanjutnya. Kerjasama itu dilakukan dalam kegiatan pemenuhan kebutuhan para 

pengungsi seperti mendirikan dapur umum, mendirikan tenda pengungsian, 



 

6 
 

melakukan aktivitas psikososial dan lain sebagainya. Yang diharapkan dapat 

memberikan dorongan kepada mereka agar dapat hidup lebih baik lagi. 

Sehingga dengan adanya kerjasama tersebut tercapailah hubungan antar 

stakeholder yaitu dari pihak pemerintah melalui Kementerian Sosial dan 

TAGANA yang bertugas sebagai kelompok yang berkuasa yang mempunyai 

kendali penuh. Dari pihak swasta/ CSR dan Organisasi kemanusiaan yang 

mempunyai rasa kepedulian terhadap sesamanya sehingga memberikan bantuan 

berupa uang, bahan makanan, dan keperluan lainnya. serta dari pihak masyarakat 

yang turut berperan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-harinya dengan 

menyumbang tenaga guna membantu petugas TAGANA yang sedang berada di 

lapangan. Beberapa kegiatan tersebut diupayakan guna membantu tim 

kebencanaan dalam melaksanakan tugasnya, karena ketika menghadapi fase 

tanggap darurat sangat banyak masalah yang datang dan memerlukan bantuan dari 

berbagai pihak untuk menyelesaikannya. 

Hal tersebut adalah beberapa upaya yang dilakukan oleh Kementerian 

Sosial bersama TAGANA untuk menyikapi permasalahan atau hambatan yang 

sering terjadi dilapanagan. Selain itu kerjasama dilakukan untuk mempererat 

hubungan antar stakeholder yang saling memiliki keterkaitan dalam 

penanggulangan bencana yang sedang dihadapi dan yang paling utama adalah 

menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama. Sehingga dengan latar belakang 

masalah tersebut, maka judul skripsi ini adalah : 

 “Implementasi Fungsi Tanggap Darurat Taruna Siaga Bencana 

dalam Penanggulangan Bencana Di Indonesia” studi di Direktorat 

Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah yang 

menjadi dasar pembahasan dalam mengerjakan skripsi tersebut, diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi fungsi tanggap darurat taruna siaga bencana 

dalam penanggulangan bencana di Indonesia studi Direktorat 

Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia 

? 

2. Apa saja faktor penghambat implementasi fungsi tanggap darurat taruna 

siaga bencana dalam penanggulangan bencana di Indonesia studi 

Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik 

Indonesia ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Mengacu dan berdasarkan pada rumusan masalah penelitian, tujuan dari 

penelitian ini merupakan target yang ingin didapati berdasakan masalah yang 

telah diangkat dan permasalahan tersebut disesuaikan dengan kondisi lapang, 

diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui implementasi fungsi tanggap darurat taruna siaga bencana 

dalam penanggulangan bencana di Indonesia studi Direktorat Perindungan 

dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia. 

2. Untuk mengetahui faktor penghambat implementasi fungsi tanggap 

darurat taruna siaga bencana dalam penanggulangan bencana di Indonesia 

studi Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial 

Republik Indonesia. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari segi teoritis dan 

praktis, yakni sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil dari skripsi ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan atau 

wawasan dalam teori yang telah diimplementasikan dan dapat menjadi 

pedoman dalam kegiatan penelitian yang lainnya. Yang berkaitan erat 

dengan Implementasi Fungsi Taruna Siaga Bencana dalam 

Penanggulangan Bencana, yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal 

Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia. 

b. Dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya atau yang serupa 

dengan tema Implementasi Fungsi Taruna Siaga Bencana dalam 

Penanggulangan Bencana di Direktorat Jenderal Perlindungan dan 

Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Mahasiswa:  

Dapat memberikan pengetahuan yang lebih tentang bagaimana 

Implementasi Fungsi Taruna Siaga Bencana dalam penanggulangan 

bencana, memberikan pedoman atau referensi tambahan dalam 

mengemban tugas perkuliahan yang tengah berlangsung. 

b. Bagi Jurusan Ilmu Pemerintahan:  

Sebagai jembatan hubungan antara jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas 

Muhammadiyah Malang dengan tempat penelitian yaitu Direktorat 

Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik 
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Indonesia, dapat membina komunikasi dan kerjasama yang baik antar dua 

instansi, dan memberikan tambahan masukan dan pengetahuan kepada 

kedua belah pihak. 

c. Bagi Kementerian Sosial Republik Indonesia:  

Manfaat yang didapatkan oleh tempat penelitian yakni dapat memberikan 

masukan yang bermanfaat yang bisa digunakan untuk perumusan 

kebijakan yang selanjutnya, bahan evaluasi kebijakan, dan pendapat-

pendapat yang bersifat netral serta membangun. 

1.5 Definisi Konseptual 

Definisi konseptual merupakan batasan terhadap masalah-masalah 

variable yang dijadikan pedoman dalam penelitian sehingga akan memudahkan 

dalam mengoperasionalkannya di lapangan. Untuk memahami dan memudahkan 

dalam menafsirkan banyak teori yang ada dalam penelitian ini maka akan 

ditentukan beberapa definisi konseptual yang berhubungan dengan yang akan 

diteliti. Sementara menurut menurut Bahri (2008:30) sebagai berikut : 

“Pengertian Konsep adalah satuan arti yang mewakili sejumlah 

objek yang mempunyai ciri yang sama. Orang yang memiliki konsep 

mampu mengadakan abstraksi terhadap objek-objek yang dihadapi, 

sehingga objek-objek ditempatkan dalam golongan tertentu. Objek-objek 

dihadirkan dalam kesadaran orang dalam bentuk representasi mental tak 

berperaga. Konsep sendiri pun dapat dilambangkan dalam bentuk suatu 

kata”.10 

Dalam penelitian ini konsep yang digunakan oleh peneliti adalah konsep 

penelitian kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisa 

hasil penelitian. Supaya dapat menghasilkan kejelasan tentang arti dari penelitian 

ini dibutuhkan adanya definisi konsep yang memberikan arahan dan ruang 

lingkup penelitian sehingga mempermudah dalam penelitian dengan 

 
10 Azwar, Syaifudin. 2007. Metodelogi Penelitian. Pustaka Belajar : Jakarta. 
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memperhatikan judul dari penelitian, maka konsep-konsep yang dijabarkan 

kedalam definisi konsep adalah : 

1. Implementasi 

Implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan cara agar sebuah 

kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan sebuah 

kebijakan publik, dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan bentuk program 

dan melihat turunan dari kebijakan publik tersebut. 

Sementara itu untuk definisi ahli yang menjelaskan tentang implementasi 

kebijakan public telah dijabarkan oleh Van Meter dan Van Horn, sebagai berikut : 

“segala tindakan-tindakan dalam keputusan sebelumnya, tindakan ini 

mencakup semua usaha untuk mengubah segala keputusan menjadi 

perilaku operasional dalam kurun waktu tertentu untuk mencapai sebuah 

perubahan”11 

 

Selain itu Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier juga menjelaskan 

mengenai implementasi yang berpandangan bahwa : 

“implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah 

suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus 

perhatian dari kebijaksanaan yakni kejadian yang terjadi setelah pedoman 

disahkan yang mengakibatkan sebuah dampak”12 

 

Berdasarkan kedua penjelasan diatas maka dapat kita pahami bahwa 

implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran 

ditetapkan, sehingga implementasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh berbagai 

unsure yang mempunyai kepentingan didalamnya sehingga mendapatkan suatu 

hasil dari kegiatan tersebut, yang sesuai dengan tujuan dan berbagai sasaran yang 

telah ditetapkan sebelumnya. 

 

 
11 Eprints.uny.ac.id 
12 Ibid, Hal. 11 
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2. Fungsi 

Definisi dari fungsi itu sendiri berdasarkan penjabaran secara umum 

karena memang sangat terbatas dari informasi yang bisa didapatkan. Berikut 

adalah pengertian dari fungsi : 

“sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan 

sifat atau pelaksanaannya”.13 

 

Dijelaskan secara lengkapnya fungsi adalah sekelompok aktivitas yang 

tergolong pada jenis yang sama berdasakan sifatnya, pelaksanaan maupun 

pertimbangan lainnya. pengertian tersebut mempunyai persamaan dengan definisi 

fungsi yang dijelaskan oleh Nining Haslinda Zainal, yang menjelaskan bahwa : 

“rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk 

dilaksanakan oleh seseorang pegawai tertentu yang masing-masing 

berdasakan aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya”.14 

 

Sehingga pengertian dari fungsi itu sendiri lebih menekankan pada sebuah 

kegiatan yang dilakukan seseorang berdasarkan dengan pelaksanaannya. Jadi 

sesuai dengan apa yang menjadi tugas di awal dan berdasarkan kesepakatan yang 

telah dibuat. Ada berbagai fungsi yang ada saat ini, namun jika menyesuaikan 

dengan pembahasan kita akan membahas fungsi dari Taruna Siaga Bencana yang 

bertugas sebagai unit sukarelawan dari Kementerian Sosial yang berperan penting 

dalam penanggulangan bencana. 

3. Tanggap Darurat 

Pada bagian ini dijelaskan bahwa tanggap darurat yang dimaksud adalah 

dalam keadaan darurat bencana, yang mempunyai definisi sebagai berikut : 

“Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan 

dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk 

yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi 

 
13 KBBI 
14 www.academia.edu.com  

http://www.academia.edu.com/
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korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, 

pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan 

prasarana”.15 

 

Dalam undang-undang ini baik dari segi pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah bersama-sama menjadi penanggung jawab apabila terjadi 

sebuah bencana disuatu wilayah, yang mengharuskan mereka untuk melakukan 

kerjasama dengan satu sama lainnya. dalam kegiatan tanggap darurat bencana 

pemerintah berkoordinasi dengan relawan dan organisasi lainnya untuk 

melakukan perlindungan kepada masyarakat korban bencana, dan segala aktivitas 

yang berhubungan dengan penanganan tanggap darurat bencana. 

4. Taruna Siaga Bencana 

Taruna Siaga Bencana atau disingkat TAGANA merupakan relawan 

penanggulangan bencana yang telah berdiri sejak 24 Maret 2004. Didirikan oleh 

Kementerian Sosial RI untuk menjawab kebutuhan pentingnya penanggulangan 

bencana berbasis masyarakat dengan mempertimbangkan kerawan bencanaan dan 

luasan serta letak geografis Indonesia. Definisi dari TAGANA dijelaskan oleh 

Kementerian Sosial yakni : 

“merupakan relawan yang berasal dari masyarakat yang memiliki 

kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan 

sosial. TAGANA merupakan perwujudan dari penanggulangan bencana 

bidang bantuan sosial berbasis masyarakat”.16 

 

Dalam melaksanakan tugasnya TAGANA mempunyai fungsi dalam tiga 

tahap kebencanaan yaitu ketika pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. 

Fungsi TAGANA dalam pra bencana yaitu : memetakan daerah rawan bencana 

dan mendirikan kampong siaga bencana; ketika tanggap darurat yaitu : 

mendirikan dapur umum, tenda pengungsian, dan evakuasi korban; ketika pasca 

 
15Pasal 1 Angka 10 Undang-undang No 24 Tahun 2007 
16 Buku Saku TAGANA 
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bencana melakukan bantuan psikologi lebih ke pemulihan mental. TAGANA 

dibentuk oleh Kementerian Sosial dikarenakan menjawab keperluan masyarakat 

yang berhubungan dengan bantuan sosial yang lambat diberikan sehingga 

berdasarkan hal tersebut TAGANA adalah jawabannya. 

5. Penanggulangan Bencana 

Penanggulangan bencana menurut Moe dan Pathranarakul, 2006 

menjelaskan bahwa penanggulang bencana sebagai manajemen bencana, yaitu : 

“merupakan serangkaian langkah-langkah dalam mengatasi sebuah 

bencana, mulai dari tahap prediksi, kedua peringatan, ketiga bantuan 

darurat, rehabilitasi, rekonstruksi”17 

 

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa penanggulangan bencana atau 

manajemen bencana merupakan tahapan atau serangkaian aktivitas yang 

dilakukan oleh masyarakat bersama dengan pemerintah guna mengurangi atau 

meminimalisir dampak dari bencana tersebut. Kegiatan tersebut berupa sosialisasi, 

pelatihan, dan arahan atau sikap ketika terjadinya sebuah bencana area tempat 

masyarakat tinggal. Didalam penanggulangan bencana yang dijalankan langsung 

oleh Kementerian Sosial memiliki perbedaan dengan penanggulangan atau 

manajemen bencana yang dilakukan oleh BNPB, karena Kementerian Sosial 

memang memiliki tugas yang berbeda dalam melaksakan perlindungan atau 

penanganan dalam menghadapi bencana alam, yang lebih bersifat social 

protection. 

Kementerian Sosial dalam melakukan penanggulangan bencana memiliki 

4 (empat) tahapan yang telah dikelompokkan berdasarkan dengan fasenya masing-

 
17 Kusuma, Bevaola, Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal, Gava media, 

Cetakan ke-1, 2014, Hlm. 20 
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masing dan telah melalui berbagai kajian hingga program tersebut ditetapkan oleh 

Kementerian Sosial, sebagai berikut : 

1. Tahap Pra Bencana 

Dimana tahapan ini memiliki peran sebagai tahap sosialisasi dan 

pembekalan yang dilakukan oleh Kementerian Sosial melalui TAGANA dalam 

arahannya, masyarakat diajarkan bertindak ketika terjadi bencana, cara bertahan 

hidup, dan membuat perlindungan. Tahapan ini juga berguna dan memiliki 

manfaat besar bagi pemerintah dalam memetakan daerah rawan bencana. 

2. Tahap Tanggap Darurat 

Tahapan ini dihadapi ketika terjadinya bencana, pemerintah terutama 

Kementerian Sosial menerjunkan sebuah unit sukarelawan yang dibentuk oleh 

Kememterian Sosial itu sendiri yaitu TAGANA (Taruna Siaga Bencana) yang 

langsung bergerak ke lokasi bencana, yang memiliki fungsi sebagai pelindung 

masyarakat ketika tanggap darurat. Mulai dari mendirikan barak pengungsian, 

membuat dapur umum, mengevakuasi korban terluka hingga meninggal. 

3. Tahap Pasca Bencana 

Tahapan ini dilakukan ketika bencana telah usai, yang bersikap 

penanganan langsung kepada korban bencana yang bersifat psikologis dan 

rehabilitasi untuk menyembuhkan luka traumatik yang pengungsi alami akibat 

terjadinya bencana. Selain dari segi korban bencana trauma healing juga 

diberikan kepada mereka yang berkebutuhan khusus, baik mereka yang menderita 

kebutuhan dari lahir maupun yang mengidap karena kecelakan ketika terjadinya 

sebuah bencana sehingga mereka menjadi pengidap berkebutuhan khusus. 
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4. Tahap Pemulihan Sosial 

Pada tahap ini masyarakat yang menjadi korban bencana akan 

mendapatkan bantuan sosial diantaranya: jaminan hidup, jaminan ahli waris, 

kompensasi rumah, dan sebagainya. Bantuan ini diberikan dengan batas waktu 

tertentu dan pada periode yang telah ditetapkan. 

1.6 Definisi Operasional 

Definisi operasional berisikan tentang batasan yang menjelaskan ciri-ciri 

spesifik yang lebih substantive dari suatu konsep. 

a. Implementasi Fungsi Tanggap Darurat Taruna Siaga Bencana dalam 

Penanggulangan Bencana Di Indonesia (Studi di Direktorat Jenderal Perlindungan 

dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia) 

1. Taruna Siaga Bencana 

2. Identifikasi Korban dan Kerusakan oleh TAGANA 

3. Dapur Umum dan Logistik 

4. Hunian Sementara 

5. Bantuan dari pihak lain 

b. Faktor Penghambat Implementasi Fungsi Tanggap Darurat Taruna Siaga 

Bencana dalam Penanggulangan Bencana Di Indonesia (Studi di Direktorat 

Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial Republik 

Indonesia) 

1. Keterbatasan personil TAGANA 

2. Sulitnya mencapai lokasi bencana 

3. Karakteristik masyarakat yang sulit diajak bekerjasama 

4. Bantuan yang kurang responsive 
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1.7 Metode Penelitian 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan dengan tujuan dan kegunaan tertentu.18 Maka pada penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif. Data kualitatif berada secara tersirat di dalam 

sumber datanya. Sumber data kualitatif adalah metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi 

obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti 

adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara 

tringulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif 

lebih menekankan makna dari pada generalisasi.19  

Adapun uraian dari metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode deskriptif dengan 

studi lapangan. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa 

yang saat ini berlaku dan merupakan kejadian real yang tengah terjadi di lapangan 

tanpa menambahkan atau pun mengurangi hal-hal tersebut. Didalamnya terdapat 

upaya-upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi 

yang sekarang ini terjadi atau ada. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan 

untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang ada yang dapat 

menjadi bahan informasi. Selain itu, penelitian deskriptif juga merupakan 

prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggerakkan, melukiskan 

 
18 Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2014), Hlm. 2 
19 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2014), Hlm. 

8-9. 
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keadaan subyek, obyek penelitian (seorang, lembaga dan lain-lain) saat sekarang 

berdasarkan fakta-fakta yang tampak.20  

Fokus dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tindakan atau kebijakan 

yang dijalankan oleh Kementerian Sosial khususnya Direktorat Jenderal 

Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam menanggulangi bencana. Dimana data 

yang dihadirkan merupakan data nyata hasil penelitian langsung. Metode 

deskriptif ini kemudian digunakan untuk menggambarkan tentang kebijakan 

perlindungan dan jaminan sosial dalam penanggulangan bencana. Dimana 

kebijakan tersebut merupakan buah pikiran dan hasil murni tindakan dari 

Kementian Sosial dalam menanggulangi bencana yang tengah melanda. 

2. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah seseorang yang memiliki keterangan dan 

informasi terkait pembahasan penelitian. Penentuan subyek penelitian dalam 

penelitian ini menggunakan pendekatan purposive sampling yang didasarkan pada 

tujuan atau keperluan yang telah ditentukan dengan kriteria tertentu. Purposive 

sampling merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan 

pertimbangan tertentu yakni sumber data dianggap paling mengetahui tentang apa 

yang diharapkan sehingga mempermudah peneliti menjelajahi obyek atau situasi 

yang sedang diteliti.21 Adapun yang menjadi subyek pada penelitian yang 

dilakukan melalui sumber yang dapat dipercaya dan ahli pada bidangnya, yakni 

sebagai berikut: 

a. Dit. PSKBA (Bapak Husein, TAGANA dan Bapak Subekti, Kepala SDM) 

b. Sekretariat Ditjen Linjamsos (Bapak Yadi, Kepala PP dan Bapak Budi) 

 
20 Nawawi, Hadari, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 

2003), Hlm. 63 
21 Op cit.Hlm. 96 
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3. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui terjun 

lapang. Kuncoro mengungkapkan bahwa data primer adalah data yang biasanya 

diperoleh dengan survey lapangan yang menggunakan semua metode 

pengumpulan dan original.22 Sehingga data primer akan diperoleh melalui 

wawancara dan observasi secara langsung yang dilakukan oleh peneliti selama 

kegiatan penelitian di Dit. PSKBA dan Sekretariat Ditjen Linjamsos Kementerian 

Sosial Republik Indonesia. Kegiatan wawancara tersebut diharapkan dapat 

menambah data bagi peneliti. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dan 

sifatnya sebagai pelengkap.23 Dalam proses penulisan penelitian ini 

mengharapkan mendapatkan data berupa data fisik dokumen, dokumentasi, jurnal, 

buku, media cetak, media elektronik, formula yang berisikan tentang kebijakan 

perlindungan dan jaminan sosial dalam penanggulangan bencana. Guna 

menopang kelengkapan data penyaji, data sekunder yang disertakan diantaranya : 

1. Buku tentang manajemen bencana 

2. Buku tentang jaminan sosial 

3. Buku tentang kebijakan 

4. Jurnal tentang kebijakan sosial 

5. Jurnal tentang penanggulangan bencana 

 
22 Nafi’ah, Ulin, Penerapan Sistem Komputerisasi Online Tenaga Kerja Luar Negeri 

(SISKOTKLN) dalam Upaya Melindungi Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri, (Universitas 

Muhammadiyah Malang: Skripsi Sarjana, 2015), Hlm. 17 
23 Lane, J, Ekonomi Politik Komperatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994) 
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6. Dokumen Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial 

Kementerian Sosial RI, tentang penanggulangan bencana dan jaminan 

sosial 

7. Undang-undang kebencanaan dan jaminan sosial bencana 

8. Media terpercaya tentang kebencanaan dan jaminan sosial 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun cara mengumpulkan data yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Observasi 

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk 

menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.24 Observasi 

dalam penelitian ini dilakukan di Ditjen. Perlindungan dan Jaminan Sosial 

Kementerian Sosial Republik Indonesia. Observasi dimaksudkan agar 

mendapatkan pengetahuan dan pemahaman bagaimana kebijakan perlindungan 

dan jaminan sosial dalam penanggulangan bencana. 

b. Wawancara 

Esterberg mendefinisikan interview (wawancara) adalah pertemuan dua 

orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.25 Teknik pengumpulan data 

wawancara tak berstruktur (unstructured interview), yaitu wawancara yang bebas 

dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara hanya berupa garis-garis 

besar permasalahan yang akan ditanyakan.26  Wawancara yang dilakukan bersama 

orang yang berkepentingan dalam pembuatan skripsi ini. Sumber utama pada : 

 
24 Bungin, MB, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), Hlm. 115 
25 Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2014), Hlm. 231 
26 Ibid, Hlm. 8-9 
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1. Bapak Husein (TAGANA Senior)  

2. Bapak Yadhi (Kepala Bagian Program dan Pelaporan)  

3. Bapak Budi (Kepala Sub.Bagian Pelaporan) 

c. Dokumentasi 

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi 

dan wawancara dalam penelitian kualitatif.27  Dokumentasi yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kebijakan 

perlindungan dan jaminan sosial dalam penanggulangan bencana. Dokumen 

tersebut di dapatkan melalui prosedur yang berlaku. Dokumentasi yang peneliti 

lakukan langsung bertemu atau mewawancari narasumber dari Kementerian 

Sosial yang paham tentang penanganan bencana. 

5. Lokasi Penelitian 

Sejalan dengan apa yang ingin diketahui dalam penelitian ini kebijakan 

perlindungan dan jaminan sosial dalam penanggulangan bencana, maka lokasi 

dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Kementerian Sosial Republik Indonesia 

2. Direktorat Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial, Jl. Salemba Raya No. 

28, Jakarta Pusat 

6. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah 

kualitatif, yaitu Proses pengolahan data diawali dan pembuatan catatan lapangan. 

Tahap selanjutnya menganalisis data yang telah dibuat dalam catatan lapangan. 

Menurut Bogdan dan Biklen, analisis data kualitatif dilakukan dengan cara 

 
27Ibid, Hlm. 240 
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mengorganisasi data, memilihnya menjadi satuan yang dapat dianalisis, 

menemukan hal penting, dan memutuskan bagian yang akan disampaikan kepada 

orang lain.28 Adapun proses analisis data yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1) Pengumpulan data 

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. 

Kegiatan pengambilan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan 

wawancara dan studi dokumentasi. Peneliti akan melakukan analisa terlebih 

dahulu dari data yang telah didapatkan baik itu dri observasi langsung, wawancara 

ataupun data dokumentasi. Data-data yang telah dikumpulkan kemudian 

dimasukkan ke dalam pembahasan sesuai judul atau tema yang diangkat oleh 

peneliti. 

2) Reduksi Data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-

catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai 

dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, 

menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data atau informasi 

yang tidak relevan. 

3) Display Data 

Display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. 

Penyajiannya juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel dan bagan. Peneliti 

 
28 http://dosensosiologi.com/teknik-analisis-data-kuantitatif-kualitatif-lengkap/ diakses pada 
tanggal 05 Juni 2018 

http://dosensosiologi.com/teknik-analisis-data-kuantitatif-kualitatif-lengkap/
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akan menarasikan informasi-informasi yang didapatkan baik melalui wawancara 

maupun dengan analisa dokumen yang didapatkan peneliti pada saat melakukan 

observasi. 

4) Kesimpulan 

Merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa 

kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan. Antara 

display data dan penarikan kesimpulan terdapat aktivitas analisis data yang ada. 

Dalam pengertian ini analisis data kualitatif merupakan upaya berlanjut, berulang 

dan terus-menerus. Masalah reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan atau verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan 

sebagai rangkaian kegiatan analisis yang terkait. Selanjutnya data yang telah 

dianalisis, dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk 

mendeskripsikan fakta yang ada di lapangan, pemaknaan atau untuk menjawab 

pertanyaan penelitian yang kemudian diambil intisarinya saja. 

Berdasarkan keterangan diatas, maka setiap tahap dalam proses tersebut 

dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data dengan menelaah seluruh data yang 

ada dari berbagai sumber yang telah didapat dari observasi lapangan dan dokumen 

pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya melalui metode observasi 

langsung, wawancara yang didukung dengan studi dokumentasi. Selanjutnya 

dengan analisis dan interpretasi data akan didapatkan jalan keluar atau pemecahan 

masalah segingga mendapatkan sebuah kesimpulan. Kemudian diberikan sebuah 

rekomendasi dan saran guna sebagai langkah penyelesaian atas permasalahan 

terkait. 

 


