BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempengan yaitu lempeng benua
Australia, lempeng benua Eurasia dan lempeng Samudera Pasifik. Tumbukan
lempeng-lempeng tersebut sehingga dalam setiap tahunnya rentan dalam bencana
alam.1 Terbukti dari Indeks Rawan Bencana (IRB) yang telah dikeluarkan oleh
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Bencana alam mengakibatkan
kerugian yang tidak sedikit baik secara langsung maupun tidak langsung semisal
korban jiwa, rusak dan hilangnya harta, rusaknya infrastruktur, lingkungan hidup
rusak, dan trauma bagi korban yang berhasil selamat. Penyebab bencana alam dapat
dikategorikan menjadi dua, yaitu bencana alam yang disebabkan oleh alam itu
sendiri, misalnya gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, dan angin, dan bencana
alam yang disebabkan aktivitas manusia misalnya pemotongan lereng, penebangan
hutan, pembakaran hutan, pembuangan sampah sembarangan, pengeboran minyak
bumi dan masih banyak lagi.
Bencana alam dalam dapat menimpa kapan saja secara tiba-tiba, sehingga
masyarakat sekitar yang terapat di lokasi tidak sempat melakukan antisipasi saat
terjadinya bencana tersebut. Karena Indonesia terletak pada titik pegunungan dan
merupakan sebuah negara kepulauan. Menurut Hadi Purnomo dan Ronny Sugiarto
bahwasanya terdapat 87% wilayah di Indonesia adalah rawan bencana alam serta
terdapat 383 kabupaten dari 440 kabupaten di seluruh Indonesia merupakan daerah
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rawan bencana alam2. Sutopo mengatakan bahwa, kejadian bencana alam tahun ini
meningkat sebesar 7,2 persen dan jumlah korban jiwa bencana mengalami kenaikan
sebesar 192 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan sebaran kejadian
bencana per provinsi, maka bencana paling banyak terjadi di Jawa Tengah (472
kejadian), Jawa Barat (367), Jawa Timur (245), Sulawesi Selatan (70) dan Aceh
(51).3
Bencana merupakan rangkaian peristiwa yang mengancam keselamatan
hidup masyarakat hampir setiap musim melanda Indonesia yang disebabkan oleh
faktor-faktor alam atau non alam dan juga faktor manusia sehingga mengakibatkan
korban jiwa, kerusakan lingkungan sehingga mengakibatkan kerugian dan
berdampak pada psikologis masyarakat4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007
mendefinisikan bahwa mengenai bencana alam, bencana non alam, dan bencana
sosial5. Indonesia sangat berpotensi cukup tinggi terjadinya becana alam seperti
gempa bumi, tsunami, gunung meletus, hingga bencana alam lainnya.
Untuk mengantisipasi terjadinya korban akibat bencana tersebut sangat
diperlukan kesiapan serta kesadaran masyarakat setempat dalam menghadapi
bencana ini melalui kearifan lokal di daerah. Penanggulangan bencana oleh
pemerintah untuk mengurangi resiko dampak bencana alam telah diatur
sebagaimana bunyi undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penganggulangan
Bencana telah membawa perubahan paradigma dalam pengelolaan bencana di
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Indonesia. Paradigma yang dahulu lebih bersifat responsif atau tanggap darurat
dalam menangani bencana sekarang diubah menjadi suatu kegiatan bersifat
preventif, sehingga risikonya dapat diminimalisir.
Permasalahan bencana di Indonesia memiliki masalah yang kompleks
sampai saat ini, terbukti banyaknya korban dan kerugian disebabkan dikarenakan
kurangnya antisipasi dari pemerintahan terkait. Bencana alam mampu di antisipasi
dampaknya menggunakan berbagai strategi yang tepat, salah satunya membentuk
lembaga penanggulangan bencana alam dari tingkat pusat dan daerah. Indonesia
memiliki BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dan BPBD (Badan
Penanggulangan Bencana Daerah) yang dirancang untuk penanggulangan bencana
secara menyeluruh yang merupakan perubahan dari pendekatan konvensional yaitu
tanggap darurat menuju perspektif baru.6 Perspektif ini memberi penekanan merata
pada semua aspek penanggulangan bencana dan pada pengurangan resiko.
Pembentukan BPBD sudah menjadi kewenangan pemerintah daerah dan sesuai
dengan hal tersebut maka pemerintah daerah harus mengeluarkan peraturan daerah
mengenai penanggulangan Bencana.
Melihat permasalahan bencana di Indonesia yang sangat kompleks, maka
diperluas setiap sektor pemerintahan dari pusat hingga daerah terus mengupayakan
menekan angka dampak bencana alam. Salah satunya melalui Pemerintah Daerah
yang dirasa efektif memberikan pengelolaan antisipasi bencana alam ke
masayarkat.
Pemerintah

daerah

harus

mampu

memberikan

pelayanan

dalam

memberikan informasi terkait rasa aman bagi masyarakatnya, salah satunya daerah
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Kabupaten Probolinggo yang memiliki kondisi topografi terletak di lereng gununggunung yang membujur dari barat ke timur, yaitu Gunung Semeru, Argopuro,
Tengger, dan Lamongan. Selain itu terdapat gunung lainnya, yaitu Gunung Bromo,
Widodaren, Gilap, Gambir, Jombang, Cemoro Lawang, Malang, dan Batujajar7.
Hal itu memungkinkan dimungkinkan wilayah Kabupaten Probolinggo rentan akan
terjadinya bencana alam. Kabupaten Probolinggo banyak terjadi bencana alam,
salah satu diantaranya adalah banjir dimusim hujan manakala intensitas angka
curah hujan tinggi dan terjadinya bencana alam tidak bisa diduga sebelumnya
walaupun prakiraan cuaca dari BMKG dibuat acuan dalam kesiapsiagaan antisipasi
bencana yang akan terjadi.
Upaya BPBD untuk menyelenggarakan kegiatan penanggulangan bencana
sesuai amanah pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penganggulangan Bencana Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. BNPB Tahun 20152019, memaparkan bahwa indeks risiko bencana Kabupaten Probolinggo
dikategorikan tinggi8. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:
Tabel 1.1 Kejadian Bencana Di Kabupaten Probolinggo Tahun 2017-2018
Jumlah Kejadian
No

Jenis Bencana

1

2017

2018

Banjir

27 kali

18 kali

2

Tanah Longsor

40 kali

16 kali

3

Angin Kencang

33 kali

25 kali

Sumber: BPBD Kabupaten Probolinggo

7
8

Lakip BPBD Tahun 2018
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Berdasarkan tabel diatas bisa kita lihat jika Kabupaten Probolinggo
diperlukan penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu sebuah serangkaian
kegiatan penanggulangan bencana yang diwujudkan dengan menyusun Rencana
Penanggulangan Bencana (RPB)9. Rangkaian kegiatan penanggulangan bencana
berdasarkan Perka BNPB No. 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Penanggulangan Bencana pada dasarnya mencakup tiga tahapan pertama,
sebelum bencana atau pra bencana meliputi sebuah situasi tidak terjadi bencana dan
situasi terdapat bencana. Kedua, saat tanggap darurat yang dilakukan dalam situasi
terjadi bencana. Ketiga, pascabencana yang dilakukan dalam waktu setalah
terjadinya bencana.
Ada beberapa kebijakan yang disusun atas dasar regulasi dan kelembagaan
untuk setiap fase penanganan bencana. Kebijakan penanggulangan bencana ini
memperhatikan regulasi yang berlaku secara nasional berupa perundang-undangan,
peraturan pemerintah, peraturan kementrian, dan lembaga terkait lainnya, serta
peraturan kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Selain itu juga regulasi
yang berlaku secara lokal berupa peraturan daerah, peraturan gubernur, dan
peraturan bupati. Regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan penanggulangan
bencana di Kabupaten Probolinggo antara lain: Penanggulangan Bencana, lembaga
utama yang khusus menangani penanggulangan bencana di tingkat provinsi
maupun daerah tingkat kota/kabupaten adalah Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007).10 Serta Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana untuk masyarakat ketika sebelum hingga terjadinya
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bencana (Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008).11 Peraturan Daerah
Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Kebencanaan di Kabupaten Probolinggo.
BPBD Kabupaten Probolinggo memiliki rencana kerja tahunan, yang telah
disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Dokumen penetapan kinerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2018 memuat
informasi tentang sasaran yang ingin dicapai oleh BPBD. Melalui dokumen
penetapan kinerja ini akan diketahui keterkaitan program dengan sasaran. Salah
satu diantara target indikator program kinerja BPBD adalah Program Pencegahan
dan Kesiapsiagaan, dengan kegiatan Mitigasi dan Penyebaran Informasi Daerah
Rawan Bencana; Aktivasi Relawan BPBD, Kesiagaan Penanggulangan Bencana
Berbasis Masyarakat, Pelatihan/Bintek Tim Reaksi Cepat BPBD; Koordinasi dan
Sinkronisasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Gladi Posko Banjir dan Longsor dan
Penunjang Kegiatan Apel Siaga Kebencanaan.12 Program ini menjadi tajuk kajian
penulis untuk meneliti lebih jauh bagaimana program ini akan berjalan dengan baik.
Berikut sasaran strategis kinerja BPBD Tahun 2018.
Tabel 1.2 Sasaran Strategis BPBD Probolinggo Tahun 2018
No.
1

2

SASARAN STRATEGIS

TARGET

REALISASI

SATUAN

Meningkatnya Managemen
Penanggulangan Bencana

100

90

%

Terwujudnya Penanganan
Bencana sesuai dengan SOP

100

90

%

Sumber: Lakip BPBD Probolinggo Tahun 2018

11
12

Peraturan Pemerintah nomor 21 Tahun 2008
Lakip BPBD Probolinggo Tahun 2018
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Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam
penanganan bencana, pengurangan resiko bencana dan peningkatan pemberantasan
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 20132018 ada beberapa permasalahan yang dihadapi BPBD Kabupaten Probolinggo
dalam penyelenggaraan seperti masih terbatasnya alokasi pagu anggaran, masih
kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana, masih terbatasnya sumber daya
manusia yang tersedia, kurangnya komunikasi dan pemahaman masyarakat dalam
hal penanganan bencana. Berdasarkan masalah diatas akhirnya BPBD memerlukan
sebuah inovasi dalam penanggulangan bencana, yang mana inovasi tersebut berupa
aplikasi Android pendeteksi bencana yaitu aplikasi Probolinggo Siaga Bencana
(PROSIGAB). Aplikasi PROSIGAB merupakan hasil pengembangan dari
SIMONRAIN (Sistem Monitoring Hujan) yang telah lebih dulu dikerjakan oleh
BPBD bersama BMKG. Aplikasi PROSIGAB ini diharapkan mampu melakukan
suatu pencegahan bencana di daerah Kabupaten Probolinggo karena lebih praktis
digunakan dibandingkan dengan program SIMONRAIN yang harus membuka
website terlebih dahulu.
BPBD Kabupaten Probolinggo melakukan sebuah kerjasama dengan
BMKG Juanda pada sejak tahun 2016. Kerjasama tersebut dilakukan sebagai
penyedia layanan terkait penyebaran informasi cuaca di kabupaten hingga ke
tingkat desa dengan memanfaatkan citra Radar BMKG dan melakukan MOU.
BPBD Kabupaten Probolinggo pada tahun 2017 telah berhasil memenangkan juara
III lomba publikasi inovasi daerah dan melaunching program SIMONRAIN melalui
aplikasi PROSIGAB sebagai inovasi dari BPBD.13 Aplikasi PROSIGAB juga
Pusdalops PB. “BPBD Raih juara III, Lomba Publikasi Inovasi Daerah Tingkat OPD seKabupaten Probolinggo.” (online) http://bpbd.probolinggokab.go.id/id/berita/bpbd-raih-juara-iii13
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merupakan inovasi dalam upaya pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk
menjalankan inovasi dalam pelayanan masyarakat yang mana sebagai pengguna
teknologi informasi dan komunikasi baik untuk pihak dalam dan dengan pihak luar
yang dapat meningkatkan kinerja pemerintahan.14 Inovasi merupakan wacana yang
menarik bagi masyarakat akademisi maupun praktisi, yang mana mampu
memberikan hasil positif bagi peningkatan sektor publik.15 Menurut Muluk (2008)
inovasi yang berarti mengubah sesuatu hal sehingga menjadi sesuatu yang baru.
Muluk (2008) juga mengatakan bila inovasi di sektor publik menjadi penting di era
ini, untuk mencari solusi baru atas persoalan lama yang tak kunjung tuntas (new
solutions problem).

Dengan adanya inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah

Kabupaten Probolinggo ini dalam bentuk aplikasi PROSIGAB yang menampilakan
informasi sebaran daerah yang hujan hingga skala desa, arah hujan dan kecepatan
angin ketika terjadi hujan disuatu daerah. Selain itu, alasan kehadiran program
SIMONRAIN melalui aplikasi PROSIGAB dikarenakan agar masyarakat semakin
mengenal PROSIGAB dan dapat memanfaatkan aplikasi tersebut dalam kehidupan
sehari-hari terutama sebagai media kesiapsiagaan ketika musim hujan, mengingat
tidak sedikit desa yang berpotensi bencana hidrometeorologi terutama ketika
musim hujan di Kabupaten Probolinggo. Manfaat dari aplikasi tersebut memiliki
beberapa fitur tambahan seperti dapat mengetahui informasi seberapa jauh
Kabupaten Probolinggo juga dapat mengakses hingga se-Provinsi Jawa Timur,

lomba-publikasi-inovasi-daerah-tingkat-opd-se-kabupaten-probolinggo/. Diakses pada (7
Desember 2018)
14
Said, M Mas’ud. 2007. Birokrasi di Negara Bikroratis. Malang: UMM Press. Hal 413
15
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Perbendaharaan Negara Tanjungpinang. Skripsi
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Sehingga, Kehadiran aplikasi ini juga dapat mempermudah koordinasi dengan
masyarakat dan relawan.
Permasalahan lain pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 26 menyebutkan setiap orang
berhak untuk mendapatkan informasi secara tertulis atau lisan tentang kebijakan
penanggulangan bencana.16 Atas dasar permasalahan yang penulis jabarkan diatas,
peneliti akan menjelaskan bagaimana inovasi dalam sektor publik beserta katagori
tingkat inovasinya mengenai aplikasi PROSIGAB yang dilakukan oleh BPBD
Kabupaten Probolinggo.
1.2 Rumusan Masalah
1. Bagaimana Inovasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd)
Kabupaten Probolinggo Dalam Meningkatkan Kesiapsiagaan Bencana
Alam Melalui Aplikasi Probolinggo Siaga Bencana (Prosigab)?
2. Apa kendala Inovasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd)
Kabupaten Probolinggo Dalam Meningkatkan Kesiapsiagaan Bencana
Alam Melalui Aplikasi Probolinggo Siaga Bencana (Prosigab)?
1.3 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui sejauh mana Untuk Mengetahui Sejauh Mana Inovasi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Kabupaten Probolinggo
Dalam Meningkatkan Kesiapsiagaan Bencana Alam Melalui Aplikasi
Probolinggo Siaga Bencana (Prosigab).

16
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2. Untuk mengetahui kendala Untuk Mengetahui Sejauh Mana Inovasi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Kabupaten Probolinggo Dalam
Meningkatkan Kesiapsiagaan Bencana Alam Melalui Aplikasi Probolinggo
Siaga Bencana (Prosigab
1.4 Manfaat Penelitian
Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan
tujuan tertentu. Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
a. Hasil dari penelitian ini dapat memperoleh pengetahuan mengenai
inovasi BPBD Kabupaten Probolinggo dalam meningkatkan
kesiapsiagaan bencana alam di Kabupaten Probolinggo.
b. Dapat

digunakan

meningkatkan

sebagai

kesiapsiagaan

referensi
bencana

selanjutnya
alam

di

dalam

hal

Kabupaten

Probolinggo.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Pemerintah
Dapat dijadikan sebagai bahan rekomendasi perbaikan kinerja di
BPBD Kabupaten Probolinggo dalam mengantisipasi bencana alam
agar lebih waspada lagi.
b. Bagi Akademis
Dapat dijadikan sebagai bahan pembekalan skill tentang inovasi
BPBD Kabupaten Probolinggo dalam meningkatkan kewaspadaan
bencana alam di Kabupaten Probolinggo.
c. Bagi Masyarakat
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Peneliti ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu sebagai
bentuk suatu pengetahuan untuk masyarakat serta membentuk suatu
kerjasama antar masyarakat.
1.5 Definisi Konseptual
Pemerintah daerah dapat dikatakan berhasil dalam kinerjanya apabila telah
bekerja dan dirasakan kinerjanya oleh masyarakat yang ada di daerahnya. Agar
penelitian ini terdapat ruang lingkup dan batasan-batasan secara konsep, maka
beberapa konsep dalam penelitian ini harus didefinisikan dan diberi batasanbatasan. Batasan dalam konsep penelitian ini berupa penugasan dari istilah-istilah
untuk memberikan ruang lingkup peneliti dalam melakukan penelitian. Definisi
konsep dari peneliti ini adalah:
1. Inovasi
Inovasi dapat dikatakan sebagai ide dari instansi atau lembaga publik dalam
upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ide yang dimaksud terletak pada
kebaruan. Prinsip kebaruan tersebut dibedakan dengan inovasi dalam teknologi
yang merupakan keunikan yang khas berbeda dengan yang lain. Atau
pengembangan dari inovasi yang telah ada, karena inovasi terus diperbaharui dan
bahkan ditiru dengan cara melakukan replikasi. Pemikiran inovasi pelayanan publik
tidak lepas dari masih lambatnya peningkatan kualitas publik sebagai wujud dari
reformasi birokrasi, sementara itu proses reformasi birokrasi yang sekarang sedang
berlangsung dilakukan oleh Pemerintah yang mencita-citakan Pemerintahan Kelas
Dunia (World Class Government) diharapkan tercapai di Tahun 202517.

17

Inovasi Pelayanan Publik:Percepatan Kualitas Pelayanan Publik. sambkt.sumbarprov.go.id/berita-261-inovasi-pelayanan-publik-percepatan-peningkatan-kualitaspelayanan-publik.html. Di akses pada tanggal 12 January 2017 pukul 11.35 WIB.
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Sedangkan menurut Purwo Santoso, Guru Besar Ilmu Pemerintahan
Universitas Gadjah

Mada mendefinisikan

pemerintahan yang mampu

pemerintahan inovatif adalah

mengkondisikan, memfasilitasi dan meregulerkan

praktek-praktek inovatif dalam pengelolaan kepentingan public.18 Dalam sistem itu,
ada elemen pemerintah dan ada juga elemen masyarakat/rakyat/warga negara.
Lebih dari itu, sistem digerakan oleh interaksi antara keduanya.
2. Penanggulangan Bencana
Penanggulangan bencana merupakan bagian integral dari pembangunan
nasional, yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada
saat maupun sesudah terjadinya bencana. Seringkali bencana hanya ditanggapi
secara parsial oleh pemerintah. Bahkan bencana hanya ditanggapi dengan
pendekatan tanggap darurat (emergency response). Kurang adanya kebijakan
pemerintah yang integral dan kurangnya koordinasi antar elemen dianggap
sebagai beberapa penyebab yang memungkinkan hal itu dapat terjadi.
3. Kesiapsiagaan Bencana
Kesiapsiagaan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk
mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat
guna dan berdaya guna.19. Willem selaku Kepala BNPB memaparkan pada acara
sosialisasi persiapan pencanangan Hari Kesiapsiagaan Bencana di Graha bahwa
semua orang mempunyai risiko terhadap potensi bencana tersebut, sehingga
penanganan bencana merupakan urusan semua pihak (Everybody’s business). Oleh
sebab itu perlu dilakukan berbagi peran dan tanggung jawab (Shared responsibility)

18

Santoso.Purwo. (2016) Menuju Pemerintahan Inovatif :Otonomi Daerah, Masyarakat Ekonomi
ASEAN, dan Suistainnable Development. 19 Juli 2016. Paper
19
Undang-undang No.24 2007, pasal 1 ayat 7 Tentang Kesiapsiagaan Bencana
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dalam peningkatan kesiapsiagaan disemua tingkatan baik untuk anak, remaja, dan
dewasa. Seperti yang telah dilakukan di Jepang untuk menumbuhkan kesadaran
kesiapsiagaan bencana.20
1.6 Definisi Operasional
Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberi petunjuk
bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Berikut operasionalisasi variabel
penelitian ini:
1. PROSIGAB dalam meningkatkan kesiapsiagaan bencana alam di Kabupaten
Probolinggo:
a) Inisiator atau dasar pertimbangan Aplikasi dilakukan
b) Formalisasi
c) Analisi kebutuhan Inovasi
d) Perancangan program inovasi
e) Sosialisasi penyebaran ke Masyarakat
2. Faktor kendala PROSIGAB dalam meningkatkan kesiapsiagaan bencana
alam di Kabupaten Probolinggo:
a) Permasalahan terhadap jaringan
b) Permasalahan terhadap Sumber daya manusia
1.7

Metode Penelitian
Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian ini

menggunakan kata-kata atau gampar bukan angka.21 Menurut Bogdan dan Taylor,

20

https://kominfo.go.id/content/detail/9571/bnpb-menginisiasi-pencanangan-hari-kesiapsiagaanbencana/0/artikel_gpr. Diakses pada tanggal 24 April 2017.
21
Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi
Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan
Humaniora, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), Cet. I, hlm. 51.
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sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, metode kualitatif adalah
menghasilkan data deskriptif berupa tulisan dari orang-orang dan perilaku yang
diamati.22
Adapun uraian dari metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dimana penelitian ini
dimulai dari tentang permasalahan yang terjadi di lapangan. Peneliti
mengumpulkan data-data lapangan, menganalisis data secara induktif dan deduktif
untuk membentuk suatu pola tema. Penelitian deskriptif berusaha mendeskripsikan
seluruh gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya
pada saat penelitian dilakukan.
Penelitian

deskriptif

ini

diharapakan

agar

penulis

yang

akan

mendeskripsikan tulisannya mengenai Inovasi Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo Dalam Meningkatkan Kesiapsiagaan
Bencana Alam Melalui Aplikasi Probolinggo Siaga Bencana (PROSIGAB)
sehingga lebih peka dan bisa menyesuaikan diri dengan banyak penajaman dalam
proses penggalian data di lapangan.
2. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek data dapat diperoleh,
apabila peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya. sumber

22

Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000),
hlm. 3
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data tersebut yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti lisan.23
Menurut Sugiono ada dua sumber data yang dapat dilakukan dalam penelitian
kualitatif yaitu sumber data primer atau sekunder.24
a. Data Primer
Dalam penelitian ini data primer diambil secara langsung saat wawancara
bersama narasumber, dan observasi saat melakukaan kegiatan turun lapang. Sumber
data pertama berasal dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Probolinggo, data ini mengenai inovasi dalam bencana alam menggunakan aplikasi
Prosigap serta kendala yang dialami selama pelaksaan kegiatan bencana alam
tersebut. Kemudian selanjutnya masyarakat sekitar diambil dari beberapa desa yang
dirasakan oleh warga sekitar.
b. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, yang
dapat digunakan sebagai pendukung dalam menguatkan penelitian. Data yang
digunakakan dalam penelitian ini merupakan data tambahan yang didapat melalui
buku berbasis pemerintahan Bencana alam, jurnal-jurnal terkait dengan penelitian
terdahulu ataupun mengenai Bencana alam, website, serta Peraturan daerah yang
berkaitan dengan penelitian ini.
3. Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam
melakukan penelitian yaitu:

23

Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Jakarta : Rineka Cipta, 1997).
Hal. 107
24
Sugiyono. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. ALFABETA. Hal 225

15

a. Observasi
Observasi dapat di artikan sebagai metode pengumpulan data atau
keterangan yang dilakukan dengan melakukan usaha-usaha pengamatan secara
langsung ke tempat yang akan diselidiki.25 Peneliti akan menggunakan teknik
observasi lapangan secara langsung ke lokasi penelitian langsung yaitu di Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo, untuk melihat
bagaimana situasi, kondisi dan aktifitas yang terjadi dilapangan, sehingga
mendapatkan data-data relevan dengan fokus dan masalah yang diteliti. Dimana
peneliti akan melihat kenyataan dilapangan dengan bantuan dari pelaksana
kebijakan serta pelaksana teknis.
b. Wawancara
Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan
yang dilakukan oleh dua pihak antara peneliti atau yang memerlukan data dengan
narasumber.26 Teknik ini digunakan untuk memperoleh data atau informasi yang
dibutuhkan dalam penelitian dengan topik tertentu. Peneliti akan melakukan
wawancara dengan narasumber terkait yang berada dalam lingkup Pemerintah
Daerah Kabupaten Probolinggo. Wawancara yang peneliti lakukan akan
disesuaikan dengan key informan terkait permasalahan yang diangkat.
c. Dokumentasi
Metode dokumentasi menurut Suharsini Arikunto digunakan peneliti dalam
memperoleh data atau informasi terkait kajian penelitian, dimana mengenai hal-hal
berupa catatan terhadap data-data resmi, laporan, maupun arsip, surat kabar, agenda

25

Arikunto.S,Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek; (Jakarta:Rineka Ciota,2006),hal
124.
26

Ibid. Moleong, Lexy. Hal. 186
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seta foto-foto rapat.27 Dokumentasi dalam penelitian ini, dipergunakan untuk
melengkapi data dari hasil wawancara dan hasil pengamatan (observasi).
4. Subjek Penelitian
Subyek penelitian merupakan obyek penelitian yang digunakan dalam
penelitian. Subjek penelitian dipahami sebagai pihak atau orang yang nantinya
menjadi sampel dalam penelitian dan menjadi pihak informan. Penelitian kuantitatif
sampel merupakan bagian dari populasi, pada penelian kualitatif sampel merupakan
orang-orang yang dipandang tahu terkait situasi sosial tertentu.
Subyek penelitian atau key informan dalam penelitian ini sesuai dengan
fokus penelitian mengenai Bencana alam. Dengan demikian dalam mendapatkan
informasi yang valid dan relevan, maka subyek penelitan yang di pilih oleh peneliti
adalah :
a) Kepala Pencegahan dan Kesiapsiagaan
b) Kepala Seksi Kesiapsiagaan
c) Bagian Pusdalpos
d) Masyarakat sekitar
5. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini yaitu Badan Penaggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Probolinggo yang berada di Jl. Soekarno Hatta No.27, Kota
Probolinggo, Jawa Timur. Serta lokasi-lokasi lain yang sesuai dengan kebutuhan
penelitian ini.

27

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktek, hlm. 206.
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6. Analisis Data
Analisis data adalah proses mengatur, pengelompokan, memberi kode,
mengorganisasikan, dan mengurutkan data ke dalam suatu pola, ketegori dan satuan
uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja
seperti yang disarankan oleh data.28 Pengorganisasian dan pengelolaan data tersebut
untuk menemukan tema yang diangkat menjadi teori subtantif. Setelah data yang
diperlukan dapat terkumpul selanjutnya adalah menganalisis data yang bersifat
kualitatif.
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik
deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengambarkan
fenomena yang terjadi di lapangan yang dipilih secara sistematis menurut
kategorinya untuk memperoleh kesimpulan dengan menggunakan bahasa yang
mudah mudah difahami oleh masyarakat umum.29 Analisis data dalam penelitian
ini mengunakan teknik analisis data kualitatif mengenai inovasi Bencan alam di
Kabupaten Probolinggo menggunakan aplikasi PROSIGAB. Sehingga dapat
dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Adapun proses yang dilakukan dalam
analisis ini sebagai berikut :
a. Reduksi Data
Proses untuk merangkum dan memilah data-data yang sudah diperoleh pada
saat mengumpulkan data sesuai data yang dibutuhkan. Merangkum inti dari
penelitian yang berguna untuk mempertajam analisa dan mengkategorikannya.
Sehingga peneliti mendapatkan gambaran secara spesifik dan mempermudah

28
29

Lokcit. Lexy J. Moleong, hlm.135.
Anas Sudiyono, Statistik Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, 1987), hlm. 46.
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peneliti untuk tetap fokus dengan bahasan yang di angkat terkait Inovasi bencana
alam oleh BPBD menggunakan aplikasi PROSIGAB.
b. Display Data
Penyajian data yang merupakan hasil dari mereduksi data yang didapatkan,
kemudian ditampilkan dalam bentuk naratif, bagan, tabel hingga diagram alur.
Dalam hal ini penyajian data termasuk salah satu tolak ukur tercapainya analisis
data yang valid. Sehingga, peneliti akan lebih mudah dalam mendeskripsikan data
yang diperoleh mengenai Inovasi bencana alam oleh BPBD menggunakan aplikasi
Prosigab di Kabupaten Probolinggo.
c. Penarikan Kesimpulan
Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari sebuah penelitian dari
data yang diambil di lapangan setelah melewati tahap analisis melalui penyajian
data. Maka dalam tahapan ini penarikan kesimpulan berisi penjelasan akhir dari
pemecahan masalah secara lebih rinci, singkat dan jelas.
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