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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar yang ada di dunia dan 

memiliki ribuan pulau dengan kondisi geografis yang sangat menguntungkan. 

Dilihat secara geografis, Indonesia diapit oleh dua benua yakni benua Asia 

dan benua Australia, serta diapit pula oleh  dua samudera yaitu Samudera 

Hindia dan Samudera Pasifik dengan keadaan geografis ini  membuat 

Indonesia memiliki wilayah maritim yang sangat luas dan kaya akan sumber 

daya alam serta wilayah daratan yang sangat subur. Indonesia juga memiliki 

iklim tropis dimana terdapat musim penghujan dan kemarau yang sangat 

menguntungkan karena membuat wilayah Indonesia menjadi subur, dan iklim 

tropis membuat kekayaan alam di Indonesia melimpah. 

           Ring of Fire atau yang biasa disebut sebagai lingkaran api pasifik 

merupakan jalur patahan lempeng tektonik. Jalur maut Indonesia berada di 

sebelah selatan samudera hindia yang mendekat ke utara, kemudian lempeng 

eurasia berupa patahan di sepanjang pulau Sumatera, pantai selatan Jawa, 

Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi sampai Filipina dan Jepang. Kemudian di 

dalam patahan tersebut ada pertumbuhan volcan yang disebut Ring of Fire. 

Indonesia merupakan negara yang berada di garis Ring of Fire terpanjang di 

dunia . Hal tersebut cukup menguntungkan karena Indonesia menjadi 
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memiliki daerah yang subur dan  tanah vulkanik akibat dari aktivitas gunung 

berapi. ( Pamungkas, 2014 ). Namun diluar keadaan yang menguntungkan 

tersebut, dilewatinya ring of fire dan berada pada pertemuan tiga lempeng 

tektonik utama dunia serta posisi geografis dan geodinamik Indonesia telah 

menempatkan Indonesia sebagai salah satu wilayah yang rawan bencana alam 

(natural disaster prone region).  ( Purwoningrum , 2014).  

            Bedasarkan pada potensi ancaman bencana serta tingkat 

kerentanannya maka bencana yang ada di Indonesia resiko bencananya 

tergolong tinggi, hal ini disebabkan oleh potensi bencana yang dimiliki oleh 

wilayah-wilayahnya yang memang rawan akan bencana.  Ditambah dengan 

tingkat kerentanan yang tinggi pula.  Sementara faktor lainnya yang 

mendorong semakin tingginya tingkat kerentanan adalah menyangkut pilihan 

masyarakat yang dengan sengaja memilih untuk tinggal di wilayah rawan 

bencana. ( Nurjanah dkk, 2013 : 18) 

           Bencana sering berdampak pada korban jiwa, luka, pengungsian, 

gangguan terhadap pola kehidupan normal, efek sosiologis dan psikologis, 

gangguan terhadap struktur sosial, kerusakan infrastuktur, gangguan 

pelayanan umum, bangunan/gedung, jaringan komunikasi, degradasi 

lingkungan, dan kerusakan hasil-hasil pembangunan. Pada akhirnya dampak 

bencana tersebut dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam 

penanganan bencana/ kedaruratan, dinegara mananpun nilai kemanusiaan 

ditempatkan diatas segalanya. ( Nurjanah dkk, 2013 : 8 ) 
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       Sadar akan posisi sebagai “negara yang rawan akan bencana”, maka 

pemerintah Indonesia membentuk Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007  

Tentang Penanggulangan Bencana. Di dalam Undang-undang tersebut 

mengatur tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana berikut badan 

yang menjadi pelaksana yakni Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

untuk menangani penanggulangan bencana dalam lingkup nasional, dan 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk menangani penanggulangan 

bencana di Daerah. 

          Kabupaten Semarang merupakan salah satu Kabupaten di Jawa 

Tengah yang memiliki BPBD untuk menanggulangi bencana di daerah,. 

Kebijakan implementasi penanggulangan bencana di Kabupaten Semarang 

mengacu pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang 

Penanggulangan Bencana dan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 

19 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. 

Implementasi penanggulangan bencana di Kabupaten Semarang di lakukan 

oleh BPBD Kabupaten Semarang, dimana dalam proses penyelenggaraannya  

penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek  

(Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana ) 

yang meliputi; sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat; kelestarian 

lingkungan hidup; kemanfaatan dan efektivitas; dan lingkup luas wilayah. 

        Implementasi kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten 

Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 
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Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi , 

tahap pra bencana, tahap tanggap darurat dan tahap pasca bencana. Tahap pra 

bencana meliputi meliputi, perencanaan penanggulangan bencana, 

pengurangan risiko bencana, pencegahan, pemaduan dalam perencanaan 

pembangunan, persyaratan analisis risiko bencana,  pelaksanaan dan 

penegakan rencana tata ruang,  pendidikan dan pelatihan   standar teknis 

penanggulangan bencana. Tahap tanggap darurat meliputi meliputi, 

pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber 

daya, penentuan status keadaan darurat bencana penyelamatan dan evakuasi 

masyarakat terkena bencana. Dan tahap pasca bencana meliputi meliputi 

rehabilitasi dan rekonstruksi. 

        Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat 

diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2016 

Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pasal 25 meliputi :  

1. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan 

sumberdaya ( Pasal 25 a ) yang kemudian dijabarkan lagi menjadi 

beberapa tahap pada yakni, mengidentifikasi cakupan lokasi 

bencana yang dilakukan oleh tim kaji cepat yang ditetapkan dengan 

keputusan Bupati, jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana, 

gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan dan 

kemampuan sumber daya alam maupun buatan ( Pasal 26 ) 
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2. Penentuan status keadaan darurat bencana, ditetapkan dengan 

keputusan Bupati ( Pasal 25 b ) yang dijabarkan lagi dalam Pasal 27 

dan 28 menjadi pengerahan sumber daya manusia, pengerahan 

peralatan, pengerahan logistik,  imigrasi, cukai, dan karantina, 

perizinan, pengadaan barang/jasa, pengelolaan dan 

pertanggungjawaban uang dan/atau barang, penyelamatan dan 

komando untuk memerintahkan sektor/lembaga. Disebutkan bahwa 

pada saat keadaan darurat bencana, kepala BPBD berwenang 

mengerahkan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik dari 

instansi pemerintah daerah dan masyarakat untuk melakukan 

tanggap darurat yang meliputi permintaan, penerimaan dan 

penggunaan SDM, peralatan dan logistik ( Pasal 29 ). 

3. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana ( Pasal 25 

c ) yang kemudian kembali dijabarkan kembali menjadi, pencarian 

dan penyelamatan korban,  pertolongan darurat, dan/atau evakuasi 

korban yang dilaksanakan oleh tim reaksi cepat dengan melibatkan 

unsur masyarakat di bawah komando penanganan darurat bencana 

sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya ( Pasal 44 ) 

4. Pemenuhan kebutuhan dasar ( Pasal 25 d ) yang dijabarkan kembali 

menjadi penyediaan, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, 

sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial, dan 

penampungan dan tempat hunian ( Pasal 45 ). 
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5. Perlindungan terhadap kelompok rentan ( Pasal 25 e ) yang 

dilakukan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana 

yang mengalami luka parah dan kelompok rentan berupa 

penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan 

psikososial yang dilaksanakan oleh instansi terkait dengan 

koordinasi kepala BPBD dengan pola pendampingan ( Pasal 46 ). 

6. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital ( Pasal 25 f ) 

yang dilakukan oleh lembaga/instansi terkait dengan 

dikoordinasikan oleh kepala BPBD ( Pasal 47 ) 

Kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Semarang diantaranya adalah 

merupakan kejadian bencana alam dan bencana non alam, bencana tersebut 

diantaranya adalah bencana banjir, tanah longsor, kebakaran, gempa bumi dan 

angin puting beliung tanah longsor. Pada kenyataannya implementasi 

penanggulangan bencana khususnya tahap tanggap darurat bencana di Kabupaten 

Semarang masih belum optimal. Diantara semua bencana yang terjadi di 

Kabupaten Semarang, tanah longsor merupakan bencana yang paling sering 

terjadi dan belum maksimal dalam proses tanggap daruratnya. 

  Permasalahan yang terkait dengan belum maksimalnya tanggap darurat 

bencana tanah longsor di Kabupaten Semarang, hal ini terlihat dalam proses 

tanggap darurat longsor di Desa Sepakung Kecamatan Banyubiru pada tanggal 17 

Oktober 2016, karena kurang maksimalnya pelaksanaan tanggap darurat yang 

dilakukan pihak terkait, warga Desa Sepakung harus memutar sepanjang 7 
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kilometer untuk menuju luar desa karena jalan akses desa tertimbun material 

longsor. Dan beberapa diantaranya terisolasi selama 2 hari.  

“AMBARAWA, KOMPAS.com - Warga desa Sepakung, 

kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang sudah dua hari ini 

terisolasi lantaran jalan desa tertimbun tanah longsor sejak, Senin 

(17/10/2016) sore. Warga yang hendak beraktivitas ke ibukota 

kecamatan terpaksa harus memutar sejauh 7 kilometer”. 

(Kompas.com - 19/10/2016, 23:03 WIB) 

Beberapa warga mengeluh karena terjadi longsor susulan dan tidak dapat 

di tangani oleh warga sendiri, sehingga diperlukan bantuan dari pihak terkait 

untuk mengatasinya. 

“Warga saat ini diliputi rasa was-was akan terjadinya longsor 

susulan yang meluas hingga ke permukiman warga. Junaedi 

meminta agar Pemkab Semarang turun tangan menangani bencana 

longsor di Sepakung."Kami tidak mampu menangani bencana 

longsor yang terjadi berulang kali. Kami minta agar Pemkab turun 

tangan," katanya. Kepala Desa Sepakung, Ahmad Nuri mengatakan, 

warga sebenarnya akan kembali melakukan kerja bakti 

membersihkan material longsor pada Rabu pagi. Namun warga 

mengurungkan niat lantaran terjadi longsor susulan. "Kita minta 

pemerintah pusat menangani, karena di atas tebing yang longsor ada 

pemukiman yang dihuni 150 keluarga," ungkapnya. (Kompas.com - 

19/10/2016, 23:03 WIB) 

Dari semua Kecamatan di Kabupaten Semarang, Kecamatan Banyubiru sendiri 

merupakan kecamatan yang paling sering mengalami kejadian bencana tanah 

longsor. Setidaknya selama tahun 2016, Kecamatan Banyubiru mengalami 

kejadian longsor sebanyak 14 kali kejadian. Berikut data bencana tanah longsor 

per Kecamatan di Kabupaten Semarang. 
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Tabel. 1.1 

Data Jumlah Kejadian Bencana Tanah Longsor Kecamatan Se-

Kabupaten Semarang Tahun 2016 

7.  

8.  

9.  

               

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

  

 

 

 

 

Tabel diatas menunjukkan kejadian bencana longsor per kecamatan di 

Kabupaten Semarang, setelah Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Jambu adalah 

No Kecamatan Jumlah Jenis Kejadian 

Tanah Longsor 

1. Ambarawa 8 

2. Bancak 1 

3. Bandungan 3 

4. Banyubiru 14 

5. Bawen 8 

6. Bergas 1 

7. Bringin 8 

8. Getasan 6 

9. Jambu 13 

10. Kaliwungu 0 

11. Pabelan 1 

12. Pringapus 0 

13. Sumowono 7 

14. Suruh 3 

15. Susukan 1 

16. Tengaran 0 

17. Tuntang 5 

18. Ungaran Barat 6 

19. Ungaran Timur 3 

 Total 88 

Sumber: BPBD Kabupaten Semarang Tahun 2016 
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Kecamatan kedua terbanyak kejadian tanah longsor, sementara Kecamatan 

Pringapus dan Kecamatan Tengaran belum pernah mengalami kejadian bencana 

longsor selama tahun 2016. 

  Permasalahan kedua terkait dengan implementasi tanggap darurat 

bencana tanah longsor di Kabupaten Semarang adalah meningkatnya frekuensi 

kejadian bencana tanah longsor pada beberapa tahun terakhir. Berikut merupakan 

data bencana tanah longsor di Kabupaten Semarang Tahun 2012-2017 secara 

keseluruhan yang ditangani oleh BPBD. 

Tabel. 1.2 

Data Bencana Yang Terjadi 

Dikabupaten Semarang 

Tahun 2012-2017 

 

NO 
JENIS 

KEJADIAN 

TAHUN 

2012 

TAHUN 

2013 

TAHUN 

2014 

TAHUN 

2015 

TAHUN 

2016 

TAHUN 

2017 

1 
Kebakaran 

Hutan/Lahan 
0 0 0 0 0 3 

2 
Kebakaran 

Pemukiman 
19  55  58  127  38 39 

3 
Angin puting 

beliung 
15  12  13  8  28 22 

4 
Tanah 

Longsor 
43  45  38  132  108 159 

5 Banjir 10  5  3  26  29 20 

6 Gempa Bumi 0  0  1  0  0 0 

7 Kekeringan 0  0  0  0  0 14 

8 Lain-lain 0  0  0  12  19 10 

  JUMLAH 87 117 113 305 222 267 

Sumber : BPBD Kabupaten Semarang 
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Tabel diatas menunjukkan jumlah kejadian bencana di Kabupaten 

Semarang yang  ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Semarang. Dilihat dari tabel diatas, kejadian bencana yang jumlah 

kejadiannya paling banyak adalah tanah longsor.  Dari tahun 2012- 2017, kejadian 

tanah longsor di Kabupaten Semarang mengalami Kenaikan dan penurunan. Pada 

tahun 2012 sebanyak 43 kejadian, kemudian pada tahun 2013 sebanyak 

meningkat sebanyak 45 kejadian bila dipresentasekan terjadi kenaikan sebesar 

4,65%, pada tahun 2014 kejadian tanah longsor menurun sebanyak 38 kejadian 

bila dipresentasikan maka menurun sebesar 15,55%. Pada tahun 2015 kejadian 

tanah longsor meningkat tajam sebanyak 132 kejadian bila dipresentasekan 

meningkat sebanyak 247,36% artinya pada tahun 2015, kejadian tanah longsor 

meningkat dua kali lipat lebih banyak daripada jumlah kejadian pada tahun 

sebelumnya. Pada tahun 2016 kembali terjadi penurunan kejadian bencana 

menjadi 108 kejadian, bila dipresentasekan menurun sebanyak 18,18%. Dan pada 

tahun 2017, kejadian longsor kembali meningkat sebanyak 159 kejadian, bila 

dipresentasikan maka terjadi kenaikan sebesar 47,22%.  Pada tahun 2015 dimana 

ketika jumlah kejadian bencana tanah longsor meningkat tajam sebanyak 247, 36 

%, tidak semua kejadian longsor tersebut dapat tertangani oleh BPBD Kabupaten 

Semarang. Berikut adalah jumlah kejadian bencana longsor yang tertangani 

sepanjang 2012- 2015 : 
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Tabel 1.3 

Jumlah Kejadian Tanah Longsor Yang Tertangani 

2012-2015 

 

No Tahun 

Jumlah 

Kejadian Tertangani 

Presentase 

Tertangani 

1 2012 43 43 100% 

2 2013 45 45 100% 

3 2014 38 38 100% 

4 2015 132 111 84,10% 

 

 

Berdasarkan data tabel tersebut kejadian bencana tanah longsor di 

Kabupaten Semarang selama tahun 2012 hingga tahun 2014 dapat tertangani 

100% oleh BPBD Kabupaten Semarang, namun pada kejadian tahun 2015 dimana 

ketika bencana longsor jumlah kejadian meningkat tajam, presentase kejadian 

longsor yang berhasil tertangani menurun 15,9 % menjadi 84,10% . 

Peningkatan kejadian longsor di Kabupaten Semarang terjadi karena 

beberapa faktor. Salah satu faktor yang melatarbelakangi meningkatnya kejadian 

tanah longsor di Kabupaten Semarang adalah yang pertama, alat yang digunakan 

untuk mendeteksi bencana tanah longsor yang selama ini digunakan untuk 

memantau kejadian bencana tanah longsor diketahui dalam keadaan rusak di 

wilayah Wirogomo Kecamatan Banyubiru. Alat yang bernama Early Warning 

System ( EWS ) tersebut rusak dikarenakan oleh ulah kera- kera gunung kelir. ( 

Bupati Mudjirin, Tribun Jateng.com, 20 Januari 2017) . Selain itu beberapa daerah 

di Kabupaten Semarang tergolong kedalam daerah dataran tinggi dan pegunungan 

yang menyebabkan kondisi permukaan tanah di Kabupaten Semarang tidak rata. 

(Ramadhan, 2017 ) 

Sumber : Data diolah sendiri oleh peneliti berdasarkan data dari BPBD 

Kabupaten Semarang 
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Faktor kedua yang melatarbelakangi kurang optimalnya penanganan 

bencana tanah longsor di Kabupaten Semarang adalah pada tahun 2015 di 

Kabupaten Semarang mengalami keterlambatan pemanfaatan dana tak terduga 

atau DTT dikarenakan terlambatnya SK Bupati terkait penggunaan DTT. 

"Tahun ini dana tak terduga sebesar Rp 2 miliar. Kita minta dana itu 

segera dimanfaatkan, karena di sejumlah wilayah terjadi longsor sehingga 

warga butuh bantuan penanganan dari pemkab. Jangan sampai mengulang 

tahun lalu, dana itu tidak semua terserap karena terbitnya SK bupati terkait 

penggunaan DTT terlambat," kata anggota DPRD Kabupaten Semarang, 

Said Riswanto, Senin (23/2/2015). Said mengaku sudah mengecek ke 

Bupati Semarang Mundjirin ternyata SK penggunaan DTT dari BPBD 

belum masuk. Padahal penggunaan DTT untuk penanganan bencana 

dibatasi waktu maksimal 14 hari setelah kejadian. ( Kompas.com, Senin 23 

Februari 2015 ) 

Pemerintah Daerah memiliki kewajiban yang termuat didalam amanat dari 

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007  Tentang Penanggulangan Bencana, dan 

diperkuat dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2016 

Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, di dalam undang-undang 

tersebut pemerintah diharuskan untuk selalu melaksanakan upaya-upaya 

penanggulangan bencana pada saat keadaan darurat ketika sebuah bencana terjadi 

dengan tujuan untuk penyelamatan korban jiwa dan harta benda dari ancaman 

bencana. Dengan berbagai upaya yang berbentuk struktural dan non struktural 

tersebut diharapkan seluruh masyarakat yang bermukim di daerah yang terkena 

bencana dapat terselamatkan dan diberi perlindungan sesuai dengan aturan yang 

berlaku. 

Kebijakan tanggap darurat di dalam penanggulangan bencana merupakan 

fokus penelitian yang menarik , karena hal ini sangat berkaitan dengan 
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peningkatan kualitas amanat pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yakni “ 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia “ 

termasuk melindungi Indonesia dari ancaman bencana. Penulis tertarik untuk 

meneliti bagaimana proses implementasi kebijakan penanggulangan bencana pada 

tahap tanggap darurat bencana tanah longsor di Kabupaten Semarang karena 

dilandasi beberapa alasan. Yang pertama adalah karena tanah longsor merupakan 

kejadian bencana yang paling sering terjadi di Kabupaten Semarang mengingat 

masih terdapat permasalahan tentang pelaksanaan tanggap darurat bencana tanah 

longsor seperti yang telah diuraikan diatas. Penanggulangan bencana hanya 

penulis batasi pada tahap tanggap darurat karena, tahap tanggap darurat 

merupakan indikator keberhasilan dari tahap-tahap penanggulangan bencana yang 

sebelumnya, seperti berhasil atau gagalnya mitigasi atau tahapan kewaspadaan 

yang telah dilakukan. Yang kedua adalah menurut penelitian dari Ramadhan 

(2017 ) Kabupaten Semarang merupakan salah satu Kabupaten yang tergolong 

daerah yang rawan terjadi bencana dimana salah satunya adalah tanah longsor. 

Alasan ketiga mengapa penulis tertarik untuk meneliti impelementasi 

kebijakan tanggap darurat bencana tanah longsor di Kabupaten Semarang adalah 

karena pada tahun 2011 menurut Indeks Rawan Bencana Indonesia ( IRBI ) yang 

diterbitkan oleh BNPB, Kabupaten Semarang termasuk kedalam kelas rawan 

bencana golongan tinggi dengan skor 103 ( IRBI BNPB, 2011 ).  
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Tabel 1.4 

Indeks Rawan Bencana Kabupaten/ Kota Tahun 2011 

 

Data yang digunakan pada analisis kerawanan provinsi adalah data klasifikasi 

kerawanan bencana kabupaten/kota pada provinsi yang dianalisis. Data lainnya 

adalah jumlah kabupaten dan kota di provinsi tersebut. Dengan menggunakan 

skoring maksimal (Smaks) dan skoring minimal (Smin), klasifikasi tingkat 

kerawanan bencana tingkat provinsi adalah sebagai berikut : 

 

 

Sumber : Indeks Rawan Bencana Indonesia BNPB 2011 
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Dimana : 

Kerawanan  Rendah,  nilai  : 1 

Kerawanan  Sedang,  nilai   : 2 

Kerawanan  Tinggi,  nilai   : 3 

 

N  = jumlah kabupaten/kota dalam provinsi tersebut 

Smin  = N x 1 

Smaks  = N x 3 

 

X = ( Smaks- Smin ) 

 

Selain itu pada tahun 2015 Kabupaten Semarang sempat menjadi wilayah siaga 

longsor, karena dalam kurun waktu 1 Januari hingga 6 Maret 2015, telah terjadi 

setidaknya 43 kejadian tanah longsor yang melanda beberapa kecamatan ( Tribun 

Jateng.com, 9 Maret 2015 ).  

Alasan berikutnya adalah pada tahun 2017 Kabupaten Semarang masuk 

kedalam 28 Kabupaten dari 35 Kabupaten di Jawa Tengah yang rawan longsor 

dengan status awas, prediksi rawan bencana tersebut di dasarkan dari hasil 

pemantauan dan analisis dari Pusat Analisis Situasi Siaga Bencana ( Patigana ) 

Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB. ( Suara Merdeka.com, 10 

April 2017 ). Kemudian selain beberapa alasan yang telah terpapar diatas,  penulis 

juga tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai hal-hal lain yang mendukung 

3 
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dan menghambat jalannya implementasi kebijakan penanggulangan bencana di 

Kabupaten Semarang khususnya dalam tanggap darurat bencana tanah longsor. 

Penelitian ini menampilkan kebaharuan dari penelitian terdahulu yang 

diambil dari jurnal dan artikel yang memiliki fokus penelitian yang sama. 

Perbedaan dan perbandingan dapat dilihat pada tabel 1.4  Perbedaan tersebut 

dapat dilihat dari lokasi penelitian, permasalahan, serta metode yang digunakan 

dalam penelitian. Masing- masing peneliti memiliki pandangan yang berbeda 

dalam kebijakan penanggulangan bencana. Dimulai dari Tarigas ( 2015 ) dengan 

masalah yang diangkat adalah terkendalanya kinerja pelaksana dalam 

menganggulangi bencana kabut asap karena sumberdaya masih kurang memadai, 

komunikasi maupun komunikasi antar pemerintah daerah dan kota belum optimal 

di dalam kasus kabut asap di Kota Pontianak, sosialisasi mengenai peduli bencana 

kabut asap masih kurang. Teori  yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori 

Implementasi Van Meter dan Van Horn. Hasilnya adalah bencana kabut asap di 

Kota Pontianak mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat sehingga 

terjadi penurunan pendapatan, namun untuk keadaan politik di Kota Pontianak 

saat bencana berlangsung, berjalan cukup baik.  

Purwoningrum ( 2015 ) meneliti tentang implementasi Perda Nomor 3 

Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Banjarnegara Dalam Menanggulangi Bencana Tahun 2014. 

Teori yang digunakan adalah Teori Implementasi Publik Van Meter dan Van 

Horn serta Teori Organisasi. Hasilnya adalah pelaksana kebijakan 

penanggulangan bencana di Kabupaten Banjarnegara sudah cukup baik, BPBD 
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Kabupaten Banjarnegara telah melakukan pelatihan kepada relawan/ SAR 

sebelum terjun kelapangan atau wilayah yang terkena bencana.  

          Ariyanti ( 2015 )  dengan lokus dan fokus penelitian penanggulangan 

bencana letusan gunung kelud di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri, 

menggunakan teori Implementasi George Edwards III untuk menganalisis 

permasalahan yang ada. Hasilnya pelaksanaan penanggulangan bencana letusan 

gunung kelud di Kecamatan Ngancar berjalan dengan baik, terbukti dengan 

dilaksanakannya rapat koordinasi yang menghasilkan SOP dan Mapping serta 

patuhnya masyarakat terhadap himbauan pemerintah. 

 Fakhriyani ( 2011 ) meneliti tentang Kebijakan Mitigasi Bencana Gempa 

Dan Tsunami Pemerintah Kota Padang. Pada penelitiannya ini Fakhriyani 

menggunakan teori Implementasi William Dunn dan Manajemen Bencana Carter. 

Hasil dari penelitian ini adalah Pemerintah Kota Padang dalam melaksanakan 

implementasi kebijakan mitigasi bencana baik struktur dan non struktur masih 

menghadapi banyak kendala, namun Walikota Padang kemudian telah melakukan 

upaya untuk membangun shelter dan sosialisasi sadar bencana. 

            Terakhir adalah penelitian dari Putra ( 2015 ). Penelitian ini dilakukan 

untuk meneliti penanggulangan bencana yang dilakukan oleh Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah dengan lokus di Kabupaten Kutai Barat. 

Didalam penelitiannya teori yang digunakan adalahKebijakan Publik, 

Implementasi Kebijakan Publik, Pemberdayaan Masyarakat. Hasil dari penelitian 

ini adalah sumber daya manusia yang tidak berkompeten dalam bidangnya, 
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koordinasi yang dibangun oleh BPBD baru terbangun ketika bencana terjadi, serta 

sarana dan prasarana yang kurang memadai. 

Kebijakan penanggulangan bencana yang dicanangkan pemerintah untuk 

melindungi masyarakat dari ancaman bencanaakan berakhir sia- sia bila tidak 

dibarengi dengan proses implementasi yang efektif. Sebaik apapun sebuah 

kebijakan apabila tidak konsisten dalam pelaksanaannya tidak akan memiliki 

manfaat,  melihat permasalahan yang ada penulis tertarik untuk mengangkat judul 

: “Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Pada Tahap Tanggap 

Darurat Penanggulangan Bencana Tanah Longsor di BPBD Kabupaten 

Semarang “ melalui penelitian ini akan  berusaha diketahui, dan dikaji 

implementasi kebijakan penanggulangan bencana khususnya tahap tanggap 

darurat bencana tanah longsor yang dilakukan oleh BPBD di Kabupaten 

Semarang. 

1.2. Rumusan Masalah 

1.2.1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Pada 

Tahap Tanggap Darurat  Bencana Tanah Longsor di BPBD Kabupaten 

Semarang ? 

1.2.1. Apakah faktor yang mendorong dan menghambat dalam Implementasi 

Kebijakan Penanggulangan Bencana Pada Tahap Tanggap Darurat  

Bencana Tanah Longsor di BPBD Kabupaten Semarang ? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1.  Untuk menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan 

Penanggulangan Bencana Pada Tahap Tanggap Darurat 

Penanggulangan Bencana Tanah Longsor di BPBD Kabupaten 

Semarang. 

1.3.2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan faktor-faktor yang 

mendorong dan menghambat  dalam pelaksanaan Implementasi 

Kebijakan Penanggulangan Bencana Pada Tahap Tanggap Darurat 

Penanggulangan Bencana Tanah Longsor di BPBD Kabupaten 

Semarang. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis  

a. Untuk menambah dan memperluas wawasan pengetahuan di bidang 

penanggulangan bencana. 

b. Meningkatkan pengembangan ilmu di bidang kebijakan publik, 

khususnya bidang implementasi kebijakan penanggulangan bencana. 

c. Dapat dijadikan acuan untuk penelitian- penelitian yang memiliki 

fokus yang sama mendatang. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pemerintah dan Masyarakat 

Bagi Pemerintah dan masyarakat  hasil penelitian ini dapat 

memberikan informasi  dan masukan mengenai sejauhmana 
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pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana pada tahap tanggap 

darurat khususnya di Kabupaten Semarang. 

b. Bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD ) 

Hasil penelitian ini bagi BPBD dapat dijadikan acuan untuk 

meningkatkan profesionalisme dan kualitas mereka sebagai tenaga 

pelaksana kebijakan penanggulangan bencana. 

c. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini bagi penulis untuk mendapatkan pengalaman, 

menambah pengetahuan dan pendalaman teori yang telah diperoleh 

selama duduk dibangku kuliah, dan sebagai syarat untuk 

memperoleh gelar sarjana. 

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis 

1.5.1 Administrasi Publik 

Banyak ahli memberikan definisi tentang administrasi publik diantaranya 

adalah John M. Pfiffner dan Robert v. Presthus dalam Public Administration 

( Syafiie : 2006 ) yang menyatakan bahwa Administrasi Publik meliputi 

implementasi kebijaksanaan pemerintah yang telah di tetapkan oleh badan-

badan perwakilan politik, administrasi publik didefinisikan sebagai usaha- 

usaha perorangan maupun kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan 

pemerintah, terutama mengenai pekerjaan sehari-hari pemerintah. Secara 

global, administrasi publik merupakan proses yang berkaitan dengan 

pelaksanaan kebijakan pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik- 
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teknik yang tak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud 

terhadap usaha sejumlah orang. 

Sementara menurut Felix A Nigro dan Lloyd G Nigro ( Syafiie : 

2006 ) administrasi publik merupakan suatu kerjasama kelompok dalam 

lingkungan pemerintahan yang meliputi tiga cabang pemerintahan yaitu 

eksekutif, legislatif dan yudikatif serta hubungan diantara mereka. 

Administrasi Publik memiliki peranan yang penting dalam perumusan 

kebijaksaan pemerintah, dan oleh karena itu merupakan salah satu bagian 

dari proses politik. Administrasi publik memiliki kaitan yang erat dengan 

berbagai macam kelompok swasta dan perorangan dalam melakukan 

pelayanan kepada masyarakat dan di dalam beberapa hal memiliki 

penempatan dan pengertian yang berbeda dari administrasi perorangan. 

Menurut Edward H. Litchfield ( dalam Syafiie 2006 : 25 ) administrasi 

publik adalah “ suatu studi mengenai bagaimana bermacam- macam badan 

pemerintahan di organisasikan, diperlengkapi dengan tenaga-tenaganya, 

dibiayai, digerakkan dan dipimpin “.  

   Definisi dari ketiga ahli tersebut memiliki kemiripan satu sama lain, 

terutama pada penekanannya pada kata pemerintahan, bahwa proses 

administrasi publik itu berada di lingkungan pemerintahan, jika ditarik dari 

pengertian administrasi publik menurut para ahli secara umum adminsitrasi 

publik diartikan sebagai proses yang dilakukan oleh perseorangan maupun 

kelompok yang bekerjasama untuk mencapai tujuan di dalam lingkungan 
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pemerintahan yang meliputi tiga cabang yakni eksekutif, legislatif dan 

yudikatif. 

 Setiap disiplin ilmu pengetahuan dapat ditelusuri perubahan 

paradigmanya, paradigma merupakan pola pikir, cara pandang atau metode- 

metode terhadap suatu persoalan, Nicolas Henry mengungkapkan bahwa 

suatu standar dissiplin ilmu mencakup fokus dan lokus, fokus merupakan 

sebuah metode dan cara- cara yang digunakan dalam menyelesaikan suatu 

masalah, sementara lokus merupakan medan atau tempat dimana metode 

tersebut akan digunakan. 

1.5.2 Kebijakan Publik 

Sebetulnya istilah kebijakan publik sering ditemui dalam kehidupan sehari 

hari, namun pada dasarnya banyak sekali definisi mengenai istilah ini. 

Beraneka ragam istilah kebijakan publik seperti yang dirangkum Budi 

Winarno ( 2013 : 20 - 23) yaitu :  

         Robert Eyestone kebijakan publik secara luas adalah hubungan suatu 

unit pemerintah dengan lingkungannya, konsep ini dipandang sangat luas 

dan kurang pasti karena mencakup banyak sekali hal. Sementara menurut 

Thomas R. Dye “ kebijakan publik adalah apapaun yang dipilih pemerintah 

untuk dilakukan dan tidak dilakukan “. Richard Rose mengartikan bahwa 

kebijakan merupakan serangkaian kegiatan yang sedikit banyak 

berhubungan beserta konsekuensi konsekuensinya bagi mereka yang 

bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan sendiri. Cald Friedrich 
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mengartikan bahwa kebijakan dipandang sebagai suatu arah tindakan yang 

diusulkan oleh seseorang atau kelompok atau pemerintah dalam suatu 

lingkungan tertentu yang memberikan hambatan dan peluang terhadap 

kebijakn yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rang ka 

pencapaian tujuan, sasaran atau maksud tertentu. Menurut James E. 

Anderson kebijakan merupakan tindakan yang ditentukan oleh seorang 

aktor atau sejumlah aktor untuk mengatasi suatu persoalan tertentu. 

   Jones ( dalam Sri Suwitri 2011 : 6 ) definisi kebijakan yang 

dikemukakan pakar memang banyak namun tidak sulit untuk mengambil 

benang merahnya, karena kata kebijakan sering sekali ditemui dalam 

percakapan sehari hari dan sering dipertukarkan maknanya dengan tujuan, 

program, keputusan, hukum, patokan, grand design. 

Menurut Anderson ( dalam Winarno 2013 : 23-26 ) konsep kebijakan publik 

memiliki beberapa implikasi : 

1. Titik perhatian dalam membicarakan kebijakan publik orientasinya 

adalah pada tujuan dan maksud, bukan perilaku. Kebijakan publik 

tidak terjadi begitu saja namun di rencanakan oleh aktor- aktor 

dalam sistem politi. 

2. Kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan oleh para 

pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan- keputusan 

yang tersendiri. Tidak hanya keputusan tentang undang- undang 

namun juga pelaksanaannya. 
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3. Kebijakan merupakan apa yang sebenarnya dilakukan oleh 

pemerintah, bukan apa yang di inginkan oleh pemerintah. 

4. Kebijakan publik mungkin bersifat positi dan negatif. Positif dalam 

arti merupakan tindajkan pemerintah yang jelas untuk 

mempengaruhi sesuatu, negatif dalam arti kebijakan bisa saja 

mencakup keputusan pemerintah tetapi tidak untuk mengambil 

tindakan atau melakukan sesuatu, atau artinya pemerintah dapat 

mengambil keputusan untuk tidak mencampuri sutu bidang umum 

maupun khusus. 

Kata publik berasal dari bahasa inggris yakni public. Dalam arti 

sebenarnya adalah “ umum “, “ masyarakat, dan “ negara” , penggunaanya 

berbeda dalam kata kata tertentu. Untuk pendefinisian sebagai “umum” 

misalnya dipakai dalam kata  public offering ( penawaran umum ), public 

utility ( perusahaan umum).  Yang didefinisikan sebagai kata “ masyarakat” 

misalnya, public service ( pelayanan masyarakat ), public opinion ( opini 

masyarakat ), public interest ( kepentingan masyarakat ). Dalam kata “ 

negara “ misalnya, public authorities ( otoritas negara ), public building ( 

bangunan negara ), public finance ( keuangan negara ). Kata publik secara 

umum artinya adalah sejumlah manusia yang memiliki kesamaan berfikir 

perasaan, sikap, harapan, tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai- 

nilai dan norma yang mereka miliki. ( Syafiie, 2006 : 17- 20 ) 
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    Administrasi publik melayani publik dan dalam pelayanan tersebut 

birokrasi pemerintahan menerapkan berbagai disiplin, dari sisnilah 

intervensi publik muncul, intervensi publik dalam hal ini diartikan sebagai 

intervensi dari pemerintah sehingga publik diartkan sebagai social 

convention ( pertemuan yang memerintah) dan master place situaties ( 

penempatan pada proporsinya ). 

    Irfan Islamy (Sri Suwitri,2011:9) mengumpulkan beberapa pengertian 

mengenai kebijakan publik seperti berikut ini : 

1. Menurut Thomas R. Dye kebijakan publik adalah pilihan 

pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. 

Pendapat Thomas ini hampir senada dengan pendapat Goerge C. 

Edward III dan Ira Sharkansky yang menyatakan bahwa kebijakan 

publik adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak 

dilakukan oleh pemerintah yang dapat di lakukan pemerintah 

dalam bentuk undang-undang, statement, yang kemudian 

ditindaklanjuti dengan program-program dan tindakan pemerintah. 

2. Pandangan bahwa kebijakan publik adalah rancangan program- 

program yang dikembangkan pemerintah untuk mencapai tujuan 

dikemukakan oleh James E. Anderson dan George C. Edward III 

dan Ira Sharkansky. Anderson mengartikan bahwa kebijakan 

publik merupakan kebijakan- kebijakan yang dikembangkan oleh 

badan- badan dan pejabat- pejabat pemerintah. Sementara George 
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C. Edward III dan Ira Sharkansky memandang bahwa kebijakan 

publik adalah suatu tindakan pemerintah yang berupa program- 

program pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran. 

3. Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan memiliki pandangan yang 

senada dengan David Easton mereka memandang kebijakan publik 

sebagai pengalokasian nilai masyarakat yang dilakukan oleh 

pemerintah. Kebijakan publik menurut Harold D. Laswell dan 

Abraham Kaplan yakni sebagai suatu program pencapaian tujuan 

nilai- nilai dan praktek- praktek yang terarah. Sementara David 

Easton mengatakan bahwa kebijakan publik merupakan 

pengalokasian nilai- nilai secara paksa yang sah kepada seluruh 

anggota masyarakat. 

       Menurut Lester dan Stewart ( Winarno, 2013 : 32 ) studi kebijakan 

publik telah terangkum dalam lingakaran kebijakan publik atau tahap- tahap 

kebijakan publik. Dengan ini maka wilayah kajian kebijakan publik 

sangatlah luas dan tidak hanya terpaku pada lembaga- lembaga formal saja 

seperti ilmu politik tradisional. Tetapi bila merujuk pada  tahap- tahap yang 

dikemukakan oleh Jones dan beberapa ahli lain, domain kebijakan publik 

meliputi : penyususnan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, 

implementasi dan penilaian kebijakan. 
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1.5.3 Penelitian Terdahulu 

Dalam melaksanakan penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan 

Penanggulangan Bencana Pada Tahap Tanggap Darurat 

Penanggulangan Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Semarang“ 

meninjau beberapa karya ilmiah yang berupa jurnal dan skripsi yang 

berhubungan dengan tema penelitian. Peneliti mengambil lima tema hasil 

penelitian terdahulu.  

       Dimulai dari penelitian Tarigas (2015 ) di dalam penelitiannya yang 

berjudul “Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kabut Asap di Kota 

Pontianak ( Studi di Kecamatan Pontianak Tenggara ) “, peneliti mengambil 

lokus di Kecamatan Pontianak Tenggara dimana di dalam penelitiannya 

hasilnya adalah sumberdaya dalam menangani kabut asap di Kota Pontianak 

khususnya Kecamatan Pontianak Tenggara masih kurang memadai. Selain 

itu, koordinasi dan komunikasi antar pemerintah kota dan pemerintah daerah 

belum optimal, dan sosialisasi mengenai bencana kabut asap masih kurang 

sehingga masyarakat kurang memahami tujuan kebijakan. Dalam penelitian 

ini peneliti menggunakan teori Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van 

Horn dengan pendekatan kualitatif. 

      Penelitian kedua adalah penelitain dari Purwoningrum ( 2015 ) didalam 

penelitiannya yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 

Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegaran Dalam Menanggulangi Bencana 
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Tahun 2014 “ peneliti dalam penelitian ini mengambil lokus di Kabupaten 

Banjarnegara, di dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada bagaimana 

organisasi dan tata kerja BPBD Kabupaten Banjarnegara dalam 

menganggulangi bencana, hasilnya adalah dalam melaksanakan tugasnya 

BPBD Kabupaten masih belum maksimal pasalnya dalam tugasnya BPBD 

dalam menanggulangi bencana diKabupaten Banjarnegara belum mempunyai 

peralatan yang sesuai dengan standardisasi yang diatur dalam perundang-

undangan, dan kurangnya sarana prasarana yang kurang memadai. Teori yang 

dipakai adalah Teori Implementasi Kebijakan, Kebijakan publik, Organisasi 

dan Tata Kerja dengan pendekatan penelitain kualitatif. 

       Penelitian ketiga adalah penelitian dari Ariyanti ( 2015 ) penelitian ini 

berjudul “Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana (Studi 

Deskriptif tentang Penanggulangan Bencana Letusan Gunung Kelud di 

Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri)”peneliti dalam penelitian ini 

mengambil lokus di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri, dalam penelitian 

ini teori yang digunakan adalah Implementasi George Edward III dengan 

pendekatan penelitian kualitatif, hasilnya adalah saat gunungapi Kelud 

meletus belum memiliki BPBD sebagai pelaksana penanggulangan bencana, 

sehingga pemerintah Kabupaten mengeluarkan Peraturan Bupati Kediri 

nomor 4 tahun 2014 mengenai Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana 

Gunungapi Kelud. 

      Penelitian keempat adalah penelitian dari Fakhriyani ( 2011 ), 

penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Mitigasi Bencana Gempa 
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Dan Tsunami Pemerintah Kota Padang “ mengambil lokus di Kota Padang, 

teori yang dipakai adalah Implementasi Kebijakan William Dunn, dan 

ManajemenBencana Carter, hasilnya adalah Pemerintah KotaPadang dalam 

melaksanakan implementasi kebijakan mitigasi bencana baikstruktur dan non 

struktur masih menghadapi banyak kendala. Dalam hal ini Wali Kota Padang 

yang sadar terhadap kekhawatiran dankecemasan warganya untuk 

menghadapi bencana telah melakukan upaya denganmembangun shelter dan 

sosialisasi sadar bencana. Namun dalam pelaksanaannyamitigasi bencana 

membutuhkan dana dan pelaksana yang tidak hanya berasal daripersonil 

pemerintah yaitu BPBD tetapi juga NGO dan LSM yang sadar bencana. 

      Penelitian kelima adalah penelitian dari Rhesa Wibowo Putra ( 2015 ), 

penelitian yang berjudul “Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Banjir 

Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Di Kabupaten Kutai Barat” 

penelitian ini mengambil lokus di Kabupaten Kutai Barat, hasil dari 

penelitian ini adalah sumber daya manusia yang tidak berkompeten dalam 

bidangnya, koordinasi yang dibangun oleh BPBD baru terbangun ketika 

bencana terjadi, serta sarana dan prasarana yang kurang memadai, penelitain 

ini menggunakan teori Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan Publik, 

Pemberdayaan Masyarakat, dengan pendekatan penelitian kualitatif. 
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1.5.4 Implementasi Kebijakan Publik 

Sebaik- baik nya suatu kebijakan adalah kebijakan yang dapat di 

implementasikan, oleh karena itu dalam suatu penyelesaian permasalahan 

dengan kebijakan publik, implementasi kebijakan menjadi suatu hal yang 

sangat penting. Secara luas yang implementasi kebijakan publik merupakan 

pelaksanaan undang- undang, dimana aktor, organisasi, prosedur, dan teknik 

bekerjasama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan 

kebijakan atau program- program ( Winarno, 2013 : 147 ). Implementasi 

dapat juga diartikan sebagai keluaran tentang sejauhmana tujuan yang telah 

direncanakan tersebut mendapat dukungan berupa dana.  

       Ripley dan Franklin ( Winarno, 2013 : 148 ) mengartikan 

implementasi merupakan apa yang terjadi setelah suatu undang-undang itu 

ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan atau 

suatu jenis keluaran yang nyata. Menurut mereka, implementasi mencakup 

beberapa kegiatan. Pertama, badan-badan yang melaksanakan undang-

undang harus mendapat sumber-sumber yang dibutuhkan supaya 

implementasi berjalan dengan lancar. Kedua, badan- badan tersebut 

menerjemahkan anggaran menjadi langkah kongkret, rencana-rencana 

maupun program. Ketiga, badan-badan tersebut harus mengorganisasikan 

kegiatan mereka dengan membentuk unit-unit birokrasi dan kegiatan untuk 

mengatasi beban kerja. Keempat, badan-badan pelaksana memberikan 

keuntungan atau pembatasan pada para pelanggan atau kelompok target, 
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mereka juga memberikan pelayanan atau apapun yang terkait dengan 

keluaran nyata mengenai suatu program. 

Grindle ( Winarno, 2013 : 149 )  menyatakan bahwa kegiatan utama 

implementasi adalah membentuk suatu kaitan agar memudahkan tujuan 

kebijakan untuk direalisasikan sebagai dampak dari kegiatan pemerintah, 

sementara Van Meter dan Van Horn membatasi Implemetasi kebijakan 

sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, pemerintah, 

maupun swasta untuk mencapai tujuan dalam keputusan-keputusan yang telah 

ditentukan sebelumnya. Tindakan-tindakan tersebut terdiri dari dari usaha-

usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional 

dalam kurun waktu tertentu ataupun dalam rangka melnajutkan usaha 

mencapai perubahan yang besar maupun kecil yang ditetapkan oleh 

keputusan-keputusan kebijakan. Tahap implementasi kebijakan terjadi hanya 

ketika undang-undang telah ditetapkan dan dana untuk melaksanakannya 

telah disediakan. 

1.5.5 Model Implementasi Kebijakan Publik  

1.5.5.1  Model Implementasi Merilee S. Grindle  (dalam Suwitri, 

2011:86 )  

Grindle mengemukakan bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan 

publik ditentukan oleh dua variabel pokok, yakni variabel konten dan 

variabel konteks. Variabel konten merupakan isi dalam suatu kebijakan 
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yang dapat mempengaruhi pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan 

tersebut, variabel konteks meliputi lingkungan dari kebijakan publik yakni 

lingkungan politik dan administratif yang memiliki kaitan dengan kebijakan 

publik tersebut. 

Variabel konten kemudian dibagi lagi menjadi 6 unsur, yakni : 

1. Pihak yang kepentingannya dipengaruhi. 

Theodore Lowi mengungkapkan bahwa jenis kebijakan publik 

yang dibuat akan memberi suatu dampak tertentu terhadap macam 

kegiatan politik, bila kebijakan itu dibuat untuk perubahan dalam 

bidang ekonomi, politik, sosial dan sebagainya, akan memunculkan 

perlawanan dari pihak-pihak yang merasa kepentingannya 

terancam oleh kebijakan tersebut.  

2. Jenis manfaat yang di peroleh. 

Program yang memberikan manfaat bagi orang banyak akan lebih 

mudah di implementasikan dan mendapat banyak dukungan dari 

kelompok sasaran, sebaliknya program yang sifatnya 

partikularistik akan memiliki kemungkinan menimbulkan konflik. 

3. Jangkauan perubahan yang dapat diharapkan. 

Program yang sifatnya jangka panjang yang menuntut perubahan 

perilaku masyarakat cenderung lebih sulit untuk di 

implementasikan 

4. Kedudukan pengambil keputusan. 
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Semakin tersebar kedudukan pengambil keputusan dalam 

implementasi kebijakan publik, baik secara geografis maupun 

secara organisatoris. Mengakibatkan lebih sulitnya proses 

implementasi program. Hal ini dikarenakan semakin banyak 

pengambil keputusan yang terlibat.  

5. Pelaksana- pelaksana Program 

Kemampuan dari pelaksana- pelaksana program akan 

mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan.  

6. Sumber- sumber yang dapat disediakan  

Sumber-sumber yang tersedia secara memadai akan mendukung 

keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik. 

Keberhasilan implementasi juga dipengaruhi oleh variabel konteks, yang dirinci 

lagi menjadi 3 unsur : 

1. Kekuasaan, minat dan strategi dari aktor- aktor yang terlibat. 

Strategi, sumber dan posisi kekuasaan dari implementor akan 

menentukan keberhasilan implementasi suatu program atau 

kebijakan, apabila sebuah kekuatan politik merasa berkepentingan 

atas suatu program, maka mereka akan menyusun strategi guna 

memenangkan persaingan yang terjadi dalam implementasi 

2. Karakteristik rezim dan institusi 

Strategi dalam menyelesaikan sebuah konflik secara tidak langsung 

menunjukkan ciri-ciri dari rezim yang sedang berkuasa tepat 
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dimana implementasi dilakukan. Apakah program berada di 

lingkungan otoriter atau demokratis. 

3. Kesadaran dan sifat responsif 

Supaya tujuan suatu program dalam lingkungan khusus bisa 

tercapai, maka para implementor harus tanggap terhadap 

kebutuhan-kebutuhan beneficiaries. 

1.5.5.2 Model Implementasi Kebijakan Mazmanian dan Sabatier 

Mazmanian dan Sabatier dalam AG. Subarsono (2010: 94), implementasi 

kebijakan dapat diklasifikan ke dalam tiga variable, yaitu :  

a. Karakteristik masalah : 

1. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan, ada masalah 

sosial yang sulit dipecahkan, ada yang mudah dipecahkan. 

2. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran, i suatu program relatif 

mudah diimplementasikan jikasasarannya homogen. Jika kelompok 

sasaran adalah heterogen, maka implementasi program akan lebih sulit, 

karena tingkat pemahaman setiap anggota terhadap program relatif 

berbeda. 

3. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi, sebuah program 

relatif sulit di implementasikan jika sasarannya mencakup semua 

populasi. Sebaliknya, akan relatif lebih mudah jika jumlah kelompok 

sasarannya tidak terlalu besar. 
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4. Cakupan perubahan prilaku yang diharapkan, sebuah program yang 

tujuannya memberi pengetahuan atau memiliki sifar kognitif lebih 

mudah diimplementasikan daripada yang bertujuan untuk mengubah 

sifat dan prilaku masyarakat 

b. Karakteristik kebijakan : 

1. Kejelasan isi kebijakan, ini berarti bahwa makin jelas suatu kebijakan 

maka akan memudahkan pelaksana untuk memahami dan 

melakukannya.  

2. Seberapa jauh kebijakan tersebut mempunyai dukungan teoritis 

3. Besarnya sumber daya financial bagi kebijakan tersebut dalam hal ini 

mengenai sumber daya keuangan dan staff 

4. Hubungan serta dukungan antar organisasi pelaksana. 

5. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada Implementor. 

6. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan dalam hal 

melaksanakan pekerjaan dan program. 

7. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar yaitu masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.  

c. Variabel Lingkungan: 

1. Kondisi sosial ekonomi dan tingkat kemajuan teknologi masyarakat yang 

sudah terbuka lebih mudah menerima program-program pembaruan di 

banding masyarakat yang masih tertutup dan tradisional dan kemajuan 

tekhnologi akan membantu dalam keberhasilan proses implementasi 
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program, karena program tersebut dapat disosialisasikan dengan teknologi 

modern. 

2. Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan, kebijakan yang bersifat 

insentif biasanya mudah mendapat dukungan public. Sebaliknya yang 

bersifat dis-insentif akan kurang mendapat dukungan publik 

3. Sikap dari kelompok pemilih 

4. Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor. Pada 

akhirnya, komitmen aparat pelaksana untuk melaksanakan kebijakan 

adalah variabel yang paling penting.  

1.5.5.3. Model Implementasi Kebijakan George C. Edwards III ( dalam 

Winarno, 2013 : 177-206 ) 

 Dalam mengkaji implementasi Edwards memulainya dengan mengajukan 

pertanyaan, yakni : prakondisi-prakondisi apa yang diperlukan sehingga 

suatu implementasi berhasil? Dan hambatan-hambatan utama apa yang 

menyebabkan sebuah implementasi itu gagal. Edwards menjawab dua 

pertanyaan tadi dengan menggunakan empat variabel yang krusial dalam 

implementasi kebijakan publik yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, 

dan struktur birokrasi. 

 

a. Komunikasi 

Edwards menyatakan bahwa hal yang pertama yang harus dilakukan 

untuk mewujudkan implementasi yang efektif adalah bahwa orang yang 
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melaksanakan kebijakan tersebut harus mengetahui apa yang harus 

mereka lakukan. Komunikasi harus dilakukan secara akurat sehingga 

dapat dimengerti oleh pelaksana.  

b. Sumberdaya 

Sumberdaya merupakan salah satu faktor yang krusial dalam 

implementasi suatu kebijakan, karena walaupun komunikasi berjalan 

dengan lancar tetapi para pelaksana kekurangan sumber-sumber, maka 

implementasi tidak akan efektif. Tanpa sumberdaya suatu kebijakan 

hanya akan menjadi rencana saja tanpa pernah bisa direalisasikan. 

Menurut Edwards sumberdaya implementasi terdiri dari staff, 

wewenang dan fasilitas.  

c. Disposisi 

Kecenderungan atau disposisi memiliki kosekuensi yang penting bagi 

berlangsungnya suatu kebijakan. Menurut Edwards watak dan 

karakteristik implementor yang mempengaruhi implementas sebuah 

kebijakan adalah meliputi komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. 

(Winarno, 2013: 197 ). 

d. Struktur Birokrasi  

Birokrasi merupakan badan yang menjadi pelaksana kebijakan. 

Sebenarnya para pelaksana kebijakan mungkin mengetahui apa yang 
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harus dilakukan dan mempunyai cukup keinginan serta sumber-sumber 

untuk melakukannya namun dalam menjalankannya masih dihambat 

oleh struktur birokrasi dimana mereka menjalankan kegiatan tersebut. 

Menurut Edwards ada dua karateristik utama birokrasi, yaitu Standard 

Operating Sistem ( SOP ) dan Fragmentasi. ( Winarno, 2013 : 206 ). 

1.5.5.4. Model Implementasi Kebijakan Publik  Donald S. Van Meter dan 

Carl E. Van Horn 

Menurut meter dan horn dalam AG. Subarsono (2010: 99), ada enam variable 

yang memengaruhi kinerja implementasi, yakni: 

1. Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus  jelas 

dan terukur sehingga kemudian dapat direalisir atau dilaksanakan, bila 

standar serta sasaran kebijakan tidak jelas atau kabur, maka akan 

mengakibatkan multiinterpretasi dan mudah memunculkan konflik 

diantara para agen implementasi 

2. Sumber daya. Sumberdaya merupakan salah satu faktor yang tak kalah 

penting dalam sebuah implementasi kebijakan. Di dalam implementasi 

suatu kebijakan Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, 

sumberdaya tersebut dapat berupa sumberdaya manusia maupun non 

manusia 

3. Hubungan antar Organisasi. Di dalam melaksanakan berbagai macam 

program dan kebijakan, diperlukan dukungan dan koordinasi yang baik 

dengan intansi atau lembaga lain, sehingga koordinasi dan kerjasama antar 
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instansi bagi keberhasilan suatu program sangat dibutuhkan untuk 

mencapai sebuah tujuan kebijakan. 

4. Karakteristik agen pelaksana. Yakni  mencakup struktur birokrasi, norma-

norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi di dalam birokrasi, yang 

kemudian akan memengaruhi implementasi suatu program atau kebijakan. 

5. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variable ini mencakup sumberdaya 

ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi 

kebijakan. Bagaimana kelompok – kelompok kepentingan mendukung 

implementasi kebijakan, karakter para partisipan yang mendukung atau 

menolak, dan bagaimana sifat dan opini publik yang ada di lingkungan 

terhadap kebijakan tersebut dan apakah elite politik mendukung 

implementasi kebijakan. 

6. Disposisi implementor/ sikap para pelaksana. Sikap para pelaksana 

kebijakan dipengaruhi oleh pendangan mereka tentang suatu kebijakan dan 

cara melihat pengaruh dari kebijakan tersebut bagi kepentingan-

kepentingan organisasinya dan pribadinya. Disposisi implementor ini 

mencakup dua hal yang pertama adalah respon implementor terhadap 

kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan 

kebijakan yang kedua kognisi yakni pemahamannya terhadap kebijakan  

Berdasarkan teori-teori yang terpapar di atas, penulis memilih untuk 

menggunakan teori dari Van Meter dan Van Horn dalam penelitian ini, karena 

penulis akan melakukan penelitian yang akan melibatkan berbagai pihak yaitu 

yang terdiri dari pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan / masyarakat, dan 
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dengan alasan tersebut teori yang menurut penulis relevan untuk digunakan dalam 

penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh 

Van Meter dan Van Horn ini. 

1. Standar dan tujuan kebijakan 

Untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya dibutuhkan 

Standar dan tujuan yang jelas dan terukur sehingga bisa diwujudkan 

dalam tindakan nyata. Implementasi kebijakan bisa jadi gagal apabila 

para pelaksana tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan 

tujuan dari kebijakan yang mereka jalankan. 

2. Sumber daya 

Keberhasilan implementasi kebijakan juga sangat tergantung dari 

kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia 

merupakan salah satu sumberdaya yang terpenting dalam menentukan 

keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Sumberdaya yang lainya 

yang mendukung berjalannya suatu kebijakan adalah sumberdaya 

finansial dan waktu. 

3. Hubungan antar organisasi 

Diperlukan kerjasama dan koordinasi antar instansi dalam 

implementasi kebijakan. Standar dan tujuan yang ada harus 

dikomunikasikan kepada para pelaksana. Penyampaian informasi 

tersebut harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi 

selain itu suatu pekerjaan akan terasa lebih ringan apabila dikerjakan 

bersama-sama maka diperlukan koordinasi dan kerjasama antar 
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instansi bagi keberhasilan suatu program. 

4. Karakteristik agen pelaksana 

Menurut teori dari Van Meter dan Van Horn karakteristik agen 

pelaksana dapat dilihat dari struktur birokrasi, norma-norma dan pola-

pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan 

mempengaruhi implementasi suatu program atau kebijakan.  

5. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi 

Variabel ini meliputi sumberdaya ekonomi lingkungan yang 

mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; bagaimana 

kelompok-kelompok kepentingan mendukung implementasi kebijakan; 

karakteristik para partisipan yang mendukung atau menolak; 

bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan kebijakan; dan 

dukungan elite politik terhadap implementasi kebijakan. 

6. Disposisi pelaksana 

Disposisi pelaksana merupakan watak dan kararteristik implementor 

sangat mempengaruhi proses terlaksananya suatu kebijakan yang 

mencakup tiga hal yang penting, yaitu respon implementor tehadap 

kebijakan, yang mempengaruhi kemauannya dalam melaksanakan 

kebijakan. Kognisi, pemahaman terhadap kebijakan. Intensitas 

disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh 

implementor. 

1.5.5.5 Pemilihan Model Implementasi Kebijakan Publik berdasarkan 

Pemetaan Model 
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 Menurut Nugroho (2014 : 680-681) model implementasi kebijakan seperti 

diatas dapat dibuat ke dalam pemetaan model-model implementasi 

kebijakan ke dalam dua jenis pemilahan. Yang pertama adalah 

implementasi kebijakan yang berpola “dari atas ke bawah” (top-downer) 

versus dari “bawah ke atas” (bottom-upper), yang kedua adalah pemilahan 

implementasi yang memiliki pola paksa (enforced mechanism; command-

and-control) dan mekanisme pasar (market mechanism; economic 

incentives). Berikut merupakan pemetaan model implementasi: 

Gambar 1.1 

Pemetaan Model Implementasi 
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Pemetaan Model Implementasi, Nugroho (2014 : 679) 

Keterangan : 

1. Donald Van Meter & Carl Van Horn 

2. Daniel Mazmanian & Paul A. Sabatier 

3. Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun 

4. Malcolm Goggin, Ann Bowman, and James Lester 

5. Merilee S. Grindle 

6. Richard Elmore, M. Lipsky, Benny Hjem & David O’Porter 

7. George Edward III 

8. Robert T. Nakamura dan Frank Smallwood 

9. Network 

 

     Model mekanisme paksa merupakan model yang 

mengedepankan arti penting lembaga publik sebagai lembaga 

tunggal yang mempunyai monopoli atas mekanisme paksa di negara 

yang tidak memiliki mekanisme insentif untuk pelaksana kebijakan, 

tetapi memiliki sanksi bagi yang tidak menjalankannya. Sedangkan 

model mekanisme pasar merupakan model yang lebih 

mengedepankan mekanisme insentif bagi yang menjalani, dan tidak 

ada saksi yang bagi yang tidak menjalankannya tetapi meraka tidak 

mendapatkan insentif. Ada sanksi bagi yang menolak melaksanakan 

atau melanggarnya. 

     Model “top-downer” merupakan model yang memiliki pola 

yang dikerjakan oleh pemerintah untuk rakyat, di mana partisipasi 

lebih berbentuk penggerakan atau mobilisasi. Sebaliknya, “bottom-

upper” berarti walaupun sebuah kebijakan dibuat oleh pemerintah, 
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namun pelaksanaan dilakukoleh rakyat. Di antara kedua kutub ini 

ada interaksi pelaksanaan antara pemerintah dengan masyarakat. 

 Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memilih untuk 

menggunakan model implementasi dari Donald Van Meter dan 

Carl Van Horn karena implementasi kebijakan penanggulangan 

bencana pada tahap tanggap darurat bencana tanah longsor di 

Kabupaten Semarang merupakan sebuah pelaksanaan kebijakan yang 

dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Semarang, khusunya pada 

Badan Penangguangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang yang 

tentu saja berhubungan juga dengan masyarakat yang tinggal di 

Kabupaten Semarang khususnya yang pernah mengalami kejadian 

bencana tanah longsor, ini menunjukkan bahwa kebijakan ini 

termasuk dalam model top-downer. Bila lihat pada gambar pemetaan 

model implementasi, letak dari model implementasi van meter dan 

van horn berada di bagian  atas yang berarti bahwa model ini cocok 

untuk digunakan dalam menganalisis sebuah kebijakan yang bersifat 

top-downer.Berikut merupakan model implementasi dari Van Meter 

dan Van Horn yang dikaitkan dengan implementasi kebijakan  

tanggap darurat bencana tanah longsor di Kabupaten Semarang 

adalah sebagai berikut : 

1.Standar dan tujuan kebijakan 

Standar dan tujuan kebijakan harus jelas dan terukur sehingga 

dapat dilakukan secara nyata. Dalam penelitian ini, penulis akan  
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meneliti standar dan tujuan dari implementasi kebijakan 

penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat bencana tanah 

longsor di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Semarang , khususnya di Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Semarang. 

2.Sumber daya 

Keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pula pada 

sejauhmana pemanfaatan dari sumberdaya yang tersedia. Dalam 

penelitian ini, penulis akan meneliti sumberdaya- sumberdaya yang 

mendukung pada implementasi kebijakan penanggulangan bencana 

pada tahap tanggap darurat bencana tanah longsor di Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang. 

Sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya 

fasilitas dan sumberdaya anggaran. 

3. Hubungan antar organisasi 

Diperlukan kerjasama dan koordinasi melalui komunikasi yang 

baik antar instansi dalam melaksanakan kebijakan. Dalam 

kebijakan penelitian ini, penulis akan menganalisis bagaimana  

hubungan BPBD Kabupaten Semarang dengan lembaga terkait 

lainnya termasuk dengan para relawan SAR Bumi Serasi Ungaran 

dalam menjalankan kebijakanpenangguangan bencana tahap 

tanggap darurat bencana tanah longsor di Kabupaten Semarang 

Semarang.  
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4. Karakteristik agen pelaksana 

Yang dimaksud dengan karakteristik agen pelaksana adalah 

meliputi struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan 

yang terjadi dalam birokrasi. Penulis akan melakukan penelitian 

terkait struktur birokrasi, SOP yang ada di dalam BPBD Kabupaten 

Semarang, serta norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi 

dalam birokrasi terutama dalam hal pelaksanaan kebijakan 

penanggulangan bencana tahap tanggap darurat bencana longsor di 

Kabupaten Semarang. 

5. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi 

Dalam penelitian ini, peneliti mengamati kondisi eksternal dalam 

implementasi kebijakan penanggulangan bencana tahap tanggap 

darurat bencana tanah longsor di Kabupaten Semarang. Kondisi 

eksternal yang dimaksud diantaranya adalah kondisi sosial, politik 

dan ekonomi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. 

6. Disposisi pelaksana 

Disposisi pelaksana meliputi tiga hal yang penting diantaranya 

adalah respon dari BPBD kabupaten Semarang selaku implementor 

tehadap kebijakan penanggulangan bencana khususnya pada tahap 

tanggap darurat bencana tanah longsor, yang akan mempengaruhi 

kemauannya dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Kognisi atau 

pemahaman terhadap kebijakan yang dapat dilihat dari pemahaman 

implementor yaitu BPBD Kabupaten Semarang yang nantinya 
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menjadi sebuah faktor yang mempengaruhi jalannya kebijakan 

penanggulangan bencana khususnya tanggap darurat bencana tanah 

longsor. Intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai 

yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Semarang. 

1.5.6 Manajemen Bencana 

Bencana bukan merupakan fenomena baru dalam sejrah manusia. Kata bencana 

didalam bahasa inggris ( disaster ) berasal dari bahasa latin, yaitu akar dari kata 

(dis) yang berarti jauh, dan (astrum ) yang berarti bintang, bila digabungkan 

berarti jauh dari bintang, atau kejadian yang menyalahkan kemalangan 

konfigurasi astrologi  ( Coppola,2007 dalam Kusumasari, 2014 : 1). Terdapat 

banyak definisi bencana, menurut Asian Disaster Reduction Centre (2003) dan the 

United Nations (1992) bencana adalah suatu gangguan serius terhadap fungsi 

masyarakat yang mengaibatkan kerugian manusia, material, atau lingkungan yang 

luas melebihi kemampuan masyarakat yang terkena dampak dan harus mereka 

hadapi menggunakan sumberdaya yang ada pada mereka. 

Menurut Parker, bencana merupakan kejadian alam atau kejadian hasil 

tangan manusia yang tidak biasa, termasuk kejadian yang disebabkan kegagalan 

sistem teknologi yang melemahkan kapasitas respons dari komunitas manusia, 

kelompok individu atau lingkungan alam dan yang menyebabkan kerusakan besar, 

kerugian ekonomi, kehancuran, cedera, dan atau kematian.  Sedangkan menurut 

Noji, bencana merupakan hasil dari kerusakan ekologi yang luas terkait dengan 

manusia dan lingkungannya, kejadiannya serius dan terjadi secara tiba-tiba ( atau 

lambat, seperti dalam peristiwa kekeringan ). Dalam skala tersebut, kejadiannya 
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melanda masyarakat secara luas sehingga dibutuhkan usaha-usaha yang luar biasa 

untuk mengatasinya. Seringpula dibutuhkan bantuan pihak luar, bahkan dunia 

internasional untuk mengatasi hal ini. (Parker dalam Kusumasari, 2014 : 4 ). 

Mengelola bencana tidak bisa dilakukan dengan cara dadakan atau tiba –

tiba namun harus dilakukan dengan cara yang telah ada perencanaannya dengan 

manajemen yang baik sebelum bencana tersebut terjadi dengan proses yang 

disebut manajemen bencana. Manajemen bencana merupakan pengetahuan yang 

mempelajari bencana serta semua aspek yang berkaitan dengan bencana, terutama 

resiko bencana dan bagaimana menghindari resiko tersebut. ( Nurjanah dkk,  2013 

: 42 ). Manajemen bencana sendiri dibagi atas tiga tingkatan. Yang pertama 

adalah manajemen insiden ( Incident Management ), yakni penanggulangan 

kejadian dilokasi langsung atau ditempat kejadian secara langsung yang biasanya 

dilakukan oleh tim tanggap darurat yang dibentuk sesuai dengan keahliannya 

masing-masing. Yang kedua adalah manajemen darurat (emergency management 

)yakni upaya penaggulangan bencana di tingkat yang lebih tinggi, manajemen 

bencana dilakukan ditingkat provinsi sementara penanggulangannya berada di 

tingkat kabupaten. Dan yang ketiga adalah manajemen krisis ( crisis management) 

yakni upaya penanggulangan bencana ditingkat nasional atau tingkat korporat 

bagi suatu perusahaan yang mengalami bencana. ( Ramli, 2010 : 29 ) 

Tahapan Manajemen Bencana 

1. Pra Bencana 
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Tahapan prabencana merupakan tahapan manajemen bencana yang 

dilakukan sebelum kejadian bencana, yang meliputi kesiagaan, peringatan 

dini dan mitigasi. 

a. Kesiagaan 

Kesiagaan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi 

bencana melalui pengorganisasian dengan langkah yang tepat guna. 

Membangun kesiagaan tidak mudah karena menyangkut tentang mental, 

sikap serta budaya disiplin masyarakat. 

b. Peringatan Dini 

Peringatan dini dilakukan sebelum bencana terjadi, peringatan dini 

disampaikan kepada semua pihak dengan sesegera mungkin terutama 

kepada mereka yang berpotensi terkena bencana, peringatan didasarkan 

pada informasi teknis dan ilmiah yang dilakukan oleh pihak yang 

berwenang mengenai kemungkinan datangnya bencana. 

c.  Mitigasi bencana 

Didalam Peraturan Pemerintah No.21 tahun 2008, yang dimaksud dengan 

mitigasi bencana adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko 

bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan 

peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi 

bencana harus dilakukan dengan cara terencana dan komprehensif 

melalui pendekatan teknis, seperti membuat suatu bangunan fisik yang 

tahan bencana. Pendekatan manusia yakni membentuk mental 

masyarakat yang sadar akan ancaman bencana. Pendekatan administratif 
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yang dilakukan oleh pemerintah atau pimpinan suatu organisasi untuk 

menyusun suatu rencana administratif guna mengurangi resiko bencana. 

Pendekatan Kultural, yakni upaya pencegahan bencana yang disesuaikan 

dengan kearifan lokal masyarakat. 

2. Tahapan saat kejadian bencana 

Tahapan yang paling penting dalam manajemen bencana adalah ketika 

bencana itu terjadi. Bencana tersebut bisa terjadi setelah ada peringatan dini 

maupun secara tiba-tiba. Maka diperlukan langkah-langkah tanggap darurat 

dan penanggulangan bencana untuk mengatasinya. 

a. Tanggap darurat 

Tanggap darurat merupakan uapaya yang dilakukan dengan segera ketika 

bencana terjadi untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan. 

Tanggap darurat meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, 

harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan 

pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana. 

Tindakan tanggap darurat dilakukan oleh tim penanggulangn bencana 

yang dibentuk di masing-masing daerah atau organisasi.  

b. Penanggulangan bencana 

Selama kegiatan tanggap darurat hal yang dilakukan adalah 

menanggulangi bencana sesuai dengan sifat dan jenisnya. Tim tanggap 

darurat diharapkan mampu menganggulangi berbagai macam bentuk 

bencana, oleh karena itu tim tanggap darurat harus diorganisir dan 

dirancang untuk menangani berbagai jenis bencana. 
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3. Pasca Bencana 

Pasca bencana merupakan tahap yang dilakukan setelah proses tanggap 

darurat dilewati. Upaya yang dilakukan dalam tahap pasca bencana adalah 

melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi. 

a. Rehabilitasi 

Rehabilitasi merupakan upaya perbaikan dan pemulihan semua aspek 

pelayanan publik atau masyarakat pada tingkat yang memadai di  wilayah 

pasca bencana dengan sasaran untuk menormalisasi seluruh kegiatan di 

wilayah pasca bencana 

b. Rekonstruksi 

Rekonstruksi merupakan pembangunan kembali semua sarana prasarana, 

kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik ditingkat pemerintahan 

maupun masyarakat dengan sasaran tumbuh dan berkembangnya kegiatan 

perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan keadilan dan 

tumbuhnya peran masyarakat dalam segala aspek kehidupan diwilayah 

pasca bencana. 

1.6 Operasionalisasi Konsep 

Operasionalisasi konsep mencoba menjelaskan atau mengungkap makna konsep 

pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. 

Penelitian ini dilakukan dalam situasi yang alami, sehingga tidak ada batasan 

dalam memaknai atau memahami konsep yang dikaji. Adapun mengenai 

penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana 
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Pada Tahap Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor di Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang ”. 

1.6.1 Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Pada Tahap 

Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor di Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang 

Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Pada Tahap Tanggap 

Darurat Penanggulangan Bencana Tanah Longsor di BPBD Kabupaten 

Semarang mengacu pada Undang-undang nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana yang kemudian diturunkan pada Peraturan Daerah 

Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan 

Penanggulangan Bencana. Pada penelitian ini, penulis akan memaparkan 

pasal-pasal yang menyangkut tentang kebijakan penanggulangan bencana 

khususnya tahap tanggap darurat tanah longsor sesuai dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.  

             Pada Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2016 

Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Tahap Tanggap Darurat 

dibahas pada Bagian Ketiga, dimana di dalam bagian tersebut memuat 

mengenai pelaksanaan tanggap darurat, maka gejala implementasi berkaitan 

dengan : 

1. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan 

sumber daya; 
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2. Penentuan status keadaan darurat bencana; 

3. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; 

4. Pemenuhan kebutuhan dasar; 

5. Perlindungan terhadap kelompok rentan; dan 

6. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. 

1.6.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Kebijakan Penanggulangan 

Bencana Pada Tahap Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor di 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang 

 

Dalam menentukan faktor keberhasilan implementasi kebijakan tanggap darurat 

bencana tanah longsor di Kabupaten Semarang berdasarkan Pada Peraturan 

Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan 

Penanggulangan Bencana, penulis telah memilih untuk menggunakan teori dari 

Donald Van Meter dan Carl Van Horn yang mengungkapkan bahwa 

implementasi dipengaruhi oleh standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, 

hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, politik 

dan ekonomi, serta disposisi implementor. Dalam penelitian ini, keempat faktor 

tersebut dapat diamati melalui gejala-gejala, yaitu : 

1) Standar dan sasaran, dapat dilihat dari fenomena : 

a. Standar ( SOP ) yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Semarang 

dalam implementasi kebijakan penanggulangan bencana pada tahap 

tanggap darurat bencana tanah longsor di Kabupaten Semarang. 

2) Sumberdaya, dapat dilihat dari fenomena : 
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a. Sumberdaya manusia (staff) pada BPBD Kabupaten Semarang dan 

kualitasnya dalam kebijakan penanggulangan bencana pada tahap 

tanggap darurat bencana tanah longsor di Kabupaten Semarang. 

b. Sumber dana untuk pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana 

pada tahap tanggap darurat bencana tanah longsor di Kabupaten 

Semarang  

c. Fasilitas penunjang yang dimiliki untuk pelaksanaan kebijakan 

penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat bencana tanah 

longsor di Kabupaten Semarang  

3) Hubungan antar organisasi, dapat dilihat dari fenomena : 

a. Kerjasama dan komunikasi BPBD Kabupaten Semarang dengan 

Tim SAR Bumi Serasi dalam menyelenggarakan kebijakan 

penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat bencana tanah 

longsor di Kabupaten Semarang. 

b. Kerjasama dan komunikasi BPBD Kabupaten Semarang dengan 

lembaga terkait lainnya dan elemen dari masyarakat dalam 

melaksanakan menyelenggarakan kebijakan penanggulangan 

bencana pada tahap tanggap darurat bencana tanah longsor di 

Kabupaten Semarang. 

4) Karakteristik Agen Pelaksana, dapat dilihat dari fenomena : 

a. Struktur birokrasi BPBD Kabupaten Semarang selaku implementor 

menyelenggarakan kebijakan penanggulangan bencana pada tahap 

tanggap darurat bencana tanah longsor di Kabupaten Semarang. 
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5) Kondisi social, politik dan ekonomi, dapat dilihat dari fenomena :. 

a. Respon masyarakat yang merupakan sasaran dari 

menyelenggarakan kebijakan penanggulangan bencana pada tahap 

tanggap darurat bencana tanah longsor di Kabupaten Semarang.. 

c. Faktor politik yang berkaitan dalam menyelenggarakan kebijakan 

penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat bencana tanah 

longsor di Kabupaten Semarang. 

6) Disposisi implementor, dapat dilihat dari fenomena : 

a. Respon dari BPBD Kabupaten Semarang selaku implementor 

tehadap pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana pada tahap 

tanggap darurat bencana tanah longsor. 

1.6.3 Kerangka Pikir 

Dari penjelasan kajian pustaka dan operasionalisasi konsep diatas, maka dalam 

melakukan pengamatan dilapangan, peneliti akan menggunakan kerangka 

pemikiran sebagai pedoman untuk melaksanakan penelitian yang dapat dilihat 

melalui gambar 1.2  Kerangka pikir yang dijadikan sebagai pedoman penelitian 

oleh peneliti adalah  gejala implementasi terkait dengan fenomena tanggap darurat 

yang meliputi tahapan dan teori Implementasi Van Meter dan Van Horn dilihat 

dari ke enam faktor yang mempengaruhi kebijakan menurut Van Meter dan Van 

Horn, yakni standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, Hubungan antar 

organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, politik dan ekonomi, serta 

disposisi implementor, untuk melihat bagaimana Implementasi Kebijakan 

Penanggulangan Bencana Pada Tahap Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana 
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Tanah Longsor di BPBD  Kabupaten Semarang , sudahkah sesuai dengan 

peraturan yang menjadi dasar yakni Peraturan Daerah Kabupaten Semarang 

Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan 

apakah faktor- faktor yang menjadi pendukung dan penghambatnya. 
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Gambar 1.2 

Alur Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan : 

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang 

Penanggulangan Bencana 

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 

19 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan 

Penanggulangan Bencana 

Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana 

Pada Tahap Tanggap Darurat Penanggulangan 

Bencana Tanah Longsor di BPBD Kabupaten 

Semarang 

Teori Implementasi Kebijakan 

Van Meter dan Van Horn : 

1. Standar dan sasaran 

2. Sumberdaya 

3. Hubungan antar organisasi 

4. Karakteristik agen pelaksana 

5. Kondisi sosial, politik, 

ekonomi 

6. Disposisi Implementor 

 Pembahasan 

 Kesimpulan dan Saran 

1. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap 

lokasi, kerusakan, dan sumber daya; 

2. Penentuan status keadaan darurat bencana; 

3. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat 

terkena bencana; 

4. Pemenuhan kebutuhan dasar; 

5. Perlindungan terhadap kelompok rentan; dan 

6. Pemulihan dengan segera prasarana dan 

sarana vital. 
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1.7 Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu. Secara ilmiah berarti kegiatan penelitian 

tersebut dilakukan dengan dasar ciri-ciri keilmuan yakini rasional, empiris 

dan sistematis. Rasional berarti penelitian ini dulakukan dengan cara yang 

masuk akal oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara tersebut dapat 

diamati oleh indera manusia , dan sistematis artinya proses penelitian yang 

dilakukan adalah berdasarkan proses tertentu dengan langkah-langkah 

tertentu yang logis. 

1.7.1 Desain Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan 

penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa 

yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, 

motivasi, tindakan dan lain sebagainya secara holistik, dengan deskripsi 

di dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.( 

J.Moleong, 2008 :  6). Penulis menggunakan metode pendekatan 

kualitatif untuk menggali secara langsung informasi yang diperoleh dari 

narasumber. Selanjutnya penulis memberikan analisis ilmiah  mengenai 

Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Pada Tahap 

Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana Tanah Longsor di BPBD 
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Kabupaten Semarang. Metode ini penulis ambil untuk mendapatkan 

data yang lebih akurat melalui pengamatan secara langsung dan 

keterlibatan penulis secara langsung. 

1.7.2 Situs Penelitian 

Sebuah penelitian memerlukan tempat atau lokus guna memperoleh 

data-data yang diperlukan, dalam penelitian ini tempat atau lokus 

adalah di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Semarang, yang beralamat di Jalan Ki Sarino Mangunpranoto No.1, 

Ungaran, Jawa Tengah dan Dusun Gowono Desa Sepakung RT 01/ 

RW 13. 

      1.7.3  Subjek Penelitian 

Subjek penelitian merupakan pihak-pihak yang di jadikan sebagai 

narasumber dalam sebuah penelitian. Pada sebuah penelitian kualitatif, 

subjek penelitian disebut sebagai informan, yaitu orang yang 

memberikan informasi tentang data yang di inginkan oleh peneliti 

berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Adapun subjek 

penelitian dalam penelitian ini adalah pejabat Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Semarang sebagai pelaksana kebijakan 

penanggulangan bencana dalam hal ini khususnya penyelenggaraan 

tanggap darurat bencana tanah longsor di Kabupaten Semarang, 

Relawan SAR Bumi Serasi dan Masyarakat Kabupaten Semarang. 
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1.7.4 Jenis Data   

Jenis data yang digunakan di dalam penelitian implementasi kebijakan 

penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat bencana tanah 

longsor di BPBD Kabupaten Semarang adalah : 

a. Kata-kata dan Tindakan  

Di dalam penelitian ini kata-kata dan tindakan pihak-pihak yang 

diwawancarai merupakan sumber utama. Sumber data tersebut 

akan dicatat atau direkam melalui pengambilan foto dan recording. 

b. Sumber tertulis 

Sumber tertulis merupakan sumber data yang dapat dilihat dari 

sumber buku, majalah, dokumen-dokumen, sumber dari arsip yang 

relevan dengan penelitian. 

c. Foto 

Ada dua jenis foto yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian 

kualitatif ( J. Moleong, 2012: 160 ), yang pertama adalah foto yang 

dihasilkan orang dan foto yang dihasilkan oleh penulis sendiri. Foto 

menghasilkan data deskriptif yang dapat digunakan untuk 

menelaah segi-segi yang bersifat subjektif dan hasilnya dapat 

diteliti secara induktif. 

1.7.5 Sumber Data 

Sumber data merupakan hal yang paling penting dalam sebuah penelitian, 

menurut sumbernya data dibagi menjadi data primer yakni data dari 

sumber pertama dan data sekunder merupakan data tangan kedua atau 
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tidak langsung, karena sumber data merupakan bahan pokok yang akan 

diteliti. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari : 

a. Informasi : dalam hal ini informasi diperoleh melalui data yang didapat 

dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber. Adapun data dari 

hasil wawancara tersebut diharapkan dapat penulis amati dan analisis. 

Sumber informan dan data dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 

3.1. 

Tabel 1.6  

Informan dan Data 

No Informan Data Keterangan 

1 

 

Pejabat Badan 

Penanggulangan 

Bencana Daerah 

Kabupaten Semarang 

a) Deskrispi mengenai 

keadaan lapangan 

penelitian 

b) Data mengenai 

pelaksanaan tanggap 

darurat penanggulangan 

bencana tanah longsor di 

Kabupaten Semarang 

c) Peraturan mengenai 

tanggap darurat 

penanggulangan 

bencana 

Primer dan 

Sekunder 

2 Tim SAR Bumi Serasi a) Prosedur Kebijakan 

tanggap darurat 

Penanggulangan 

Bencana 

b) Praktek dalam proses 

penanggulangan 

bencana 

 

Primer 

3 Warga masyarakat di 

lokasi terjadinya 

bencana longsor 

a) Kejadian bencana 

b) Peran BPBD dalam 

proses tanggap darurat 

penanggulangan 

bencana 

Primer 
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b. Dokumen, arsip dan sumber data lainnya yang relevan 

1.7.6  Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, penulis menggunakan 

teknik pengumpulan data sebagai berikut : 

a. Wawancara : Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik 

pengumpulan data dengan wawancara kepada para sumbernarasumber. 

Adapun yang dimaksud dengan wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu yang dilakukan olehdua pihak yaitu pewawancara yakni 

orang yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yakni pihak yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut ( J. Moleong, 2008 : 186 ). 

Wawancara yang penulis lakukan dalam penelitian ini yakni tanya jawab 

lisan antara penulis dengan pejabat di Badan Penanggulangan Bencana 

daerah Kabupaten Semarang, Relawan Tim SAR Bumi Serasi Kabupaten 

Semarang dan Warga Masyarakat tempat lokasi terjadinya bencana di 

Kabupaten Semarang secara sampel, kemudian membuat catatan terhadap 

hasil wawancara. 

b. Dokumentasi : Dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film, lain 

dari record , yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang 

penyidik. ( Giba dan Lincoln dalam J.Moleong, 2008 : 216 ). Dokumen 

telah lama dijadikan sebagai sumber data di dalam penelitian karena dapat 

dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan meramalkan. Penulis 

menggunakan teknik dokumentasi dalam penelitian ini dengan mengambil 
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dokumen, dokumen yang dimaksud merupakan sumberdata mengenai 

peraturan-peraturan tentang penanggulangan bencana serta catatan-catatan 

kegiatan pejabat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Semarang, yang relevan dengan fokus penelitian. 

1.7.7 Teknik Analisis dan Interpretasi Data 

Analisis data menurut Bogdan dan Biklen (Dalam Husaini Usman dan Purnomo 

Setiady Akbar, 2008:84) merupakan proses pencarian dan penyusunan data yang 

sistematis melalui transkrip wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi yang 

secara akumulasi menambah pengetahuan peneliti terhadap yang ditemukan. 

Menurut Spradley (Dalam Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 2008:84)  

analisis data merujuk pada pengujian sistematis terhadap sesuatu untuk 

menentukan bagian-bagiannya, hubungan diantara bagian-bagian, dan hubungan 

bagian-bagian itu dengan keseluruhan. Dari definisi-definisi analisis data di atas, 

dapat disimpulkan bahwa analisis data yaitu merupakan kegiatan analisis dengan 

mengkategorikan data untuk mendapatkan tema, pola hubungan, menyampaikan 

kepada orang lain yang berminat, serta menaksirkan apa yang bermakna.  

Langkah-langkah dalam menganalisis data adalah sebagai berikut (Dalam 

Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 2008:84-85) : 

a. Reduksi Data : Reduksi data bertujuan untuk memilih hal-hal 

penting/pokok sesuai dengan fokus penelitian, yakni data yang 

diperoleh melalui hasil wawancara yang telah dilakukan, dipilih dan 

diseleksi kemudian diambil data yang relevan dengan fokus penelitian 

yakni Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Pada Tahap 
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Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana Tanah Longsor di BPBD 

Kabupaten Semarang 

b. Display Data : Yakni penyajian data berupa tabel, tulisan, serta 

kutipan,  grafik atau chart, matriks, networks, dan lain-lain dari hasil 

wawancara kepada narasumber setelah proses reduksi data, kemudian 

dirangkum secara sistematis agar mudah dipahami maknanya. 

c. Verifikasi : Peneliti melakukan penelitian untuk mencari arti/makna 

dari data yang telah diperoleh di lapangan dan berusaha mencari tema, 

model, pola, persamaan, hubungan, hal-hal yang sering muncul, 

hipotesis, dan kesimpulan. Kesimpulan yang diperoleh pada awalnya 

memang kabur, namun lama-lama kesimpulan akan  terlihat dengan 

jelas apabila telah memperoleh data yang mendukung dan banyak. 

Mengumpulkan data yang baru merupakan cara singkat untuk 

melakukan proses verifikasi dengan data pembanding dari hasil 

penelitian yang telah dilaksanakan. 

   Penelitian ini menggunakan teknik analisis Model Spradley didalam 

menganalisis data. Analisis Model Spradley adalah analisis data yang dilakukan di 

saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data selesai 

dilakukan. Pada saat wawancara berlangsung peneliti sudah melakukan analisis 

terhadap jawaban yang diwawancarai sehingga apabila hasil wawancara yang 

didapatkan belum memuaskan, maka peneliti akan mengajukan pertanyaan 

kembali. Analisis ini mengumpulkan banyak data yang nantinya akan 

diklasifikasikan kedalam beberapa klaster. Analisis ini memiliki tiga tahap yaitu, 
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analisis domain, analisis taksonomi, dan analisis komponensial. Ketiga tahap 

penelitian model spredley dapat dilihat pada gambar 1.3 

Gambar 1.3  

Tahapan Penelitian Model Spradley 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar 3.1 tersebut terlihat bahwa proses penelitian kualitatif 

berawal dari hal yang sangat luas, kemudian menjadi lebih rinci dan meluas lagi. 

Terdapat tahapan analisis data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif  yaitu 

analisis domain, taksonomi dan komponensial. Ketiga analisis tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut. 

 

 

Sumber : “Memahami Penelitian Kualitatif” Sugiyono, (2010:100) 
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a. Analisis Domain 

Analisis domain dilakukan untuk memperoleh gambaran yang umum dan 

menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti atau objek penelitian. Data 

diperoleh dari observasi, wawancara, dan studi dokumen. Hasilnya 

berupa gambaran umum tentang objek yang diteliti, yang sebelumnya 

belum pernah diketahui. Dalam analisis ini informasi yang diperoleh 

belum mendalam, masih di permukaan, namun sudah menemukan 

domain-domain atau kategori dari situasi sosial yang diteliti. 

b. Analisis Taksnomi 

Analisis taksonomi adalah analisis terhadap keseluruhan data yang 

terkumpul bedasarkan domain yang telah ditetapkan. Dengan demikian 

domain yang telah ditetapkan menjadi cover term oleh peneliti dapat 

diurai lebih terperinci dan mendalam melalui analisis taksonomi ini. 

Setelah  melakukan analisis domain, maka ditemukan domain-domain 

atau kategori dari situasi sosial tertentu, Selanjutnya domain yang dipilih 

oleh peneliti dipilih sebagai fokus penelitian kemudian perlu diperdalam 

lagi melalui pengumpulan data dilapangan yang dilakukan secara terus 

menerus melalui pengamatan, wawancara mendalam dan dokumentasi, 

sehingga data yang terkumpul menjadi banyak. 

c. Analisis Komponensial  

Dalam analisis taksonomi, domain yang telah ditetapkan menjadi fokus 

diuraikan. Dalam analisis taksonomi, setiap domain dicari elemen yang 

serupa atau memiliki kategori serumpun. Data tersebut didapatkan 
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melalui observasi, wawancara dan studi dokumen. Di dalam analisis 

komponensial yang dicari untuk diorganisasikan dalam domain bukanlah 

serupa dalam domain, tetapi yang justru berbeda atau yang kontras. Data 

ini dicari melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang terseleksi. 

Dengan teknik pengumpulan data yang bersifat triangulasi tersebut 

sejumlah data spesifik akan ditemukan. 

1.7.8 Validitas Data 

Data yang berhasil penulis kumpulkan dari wawancara yang mendalam serta dari 

dokumen-dokumen yang relevan diusahakan keabsahannya. Untuk memantabkan 

keabsahan data penulis menggunakan teknik triangulasi yakni menggunakan 

beberapa sumber data yang berbeda untuk memperoleh dan mengumpulkan data 

yang sejenis. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber data 

yakni pejabat BPBD Kabupaten Semarang, Relawan SAR Bumi Serasi dan 

masyarakat di Kabupaten Semarang, dan dokumen-dokumen yang relevan. 

 


