
,.1 .,~ 

STUD. DESKRIPTIF TENT ANG PELAKSANAAN 

MANAJEMEN DARURAT PENANGGULANGAN BENCANA 


BANJIR DI KABUPATEN IO.J()NE(X)RO 


SKRIPSI 

at...... SebagIi ......... SV.............rDllh GIW........ 8-1 

Pilda Program StudI ...... A.....AI............ , ................ OlIn 


1Imu ....... u.a........... 


·0IeIa: 


ANDV BUDI RIYANTO 


NIM 07911~5S 


PROGRAM STlJDI ILMIJ 4DMINlSTRASI NEGARA 

FAKllLT AS ILMll SOSIAL DAN ILMlJ POLITIK 


UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SllRABAYA 


(Semester Gt'Dap 100111003) 



LEMBAR PERSETUJUAN 

Skripsi ini telah memenuhi persyaratan untuk diujikan 

Surabaya, 6 Mei 2003 

Mengetahui Dosen Pembimbing skripsi 


. /
• 

fI~~ 
rs. Sunaryo. MPSt 
NIP. 131.80 1.641 

,/ 



ABSTRAK 

Dalam penelitian ini mencoba menjawab perumusan masalah mengenai 
gambaran pelaksanaan penanggulangan bencana melalui tindakan manajemen 
darurat. Manajemen darurat adalah tindakan manajemen yang efektif dalam 
menangani kondisi darurat dan situasi bencana. Kondisi darurat merupakan kondisi 
yang mampu menyebabkan kematian atau korban atau dapat mematikan usaha, 
mengacaukan program, menyebabkan fisik dan lingkungan menjadi rusak, atau 
mengancam reputasi atau penghasilan. Peneliti melaksanakan penelitiannya di 
Kabupaten Bojonergoro dengan dasar pemilihan lokasi adalah wilayah Kabupaten 
Bojonegoro merupakan daerah rawan bencana banjir. 

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan tipe 
penelitian deskriptif, maksudnya dalam penelitian ini mencoba menggambarkan atau 
melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat ini berdasarkan fakta
fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Teknik pengumpulan data adalah 
dengan metode wawancara Iangsung dengan informan, data tersebut menjadi data 
primer dan dokumentasi yaitu berupa data-data, catatan-catatan resmi, surat-surat dan 
lain sebabTianya sebagai data sekunder. Dalam penentuan informan peneliti memilih 
informan awal dan di kembangkan ke informan lain guna memperlua informasi dan 
variasi informasi yang mungkin ada serta menghentikan penelitian saat tidak muncul 
infonnasi baru yang variatif dari informan. Taknik analisa data melalui tiga tahapan 
yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan untuk 
keabsahan data melalui proses triangulasi data dan kecukupan referensial 

Dalam penelitian ini dapat digambarkan bahwa istilah manajemen darurat 
penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Bojonegoro belum di kenaI, namun 
dalam pelaksanaan penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Bojonegoro telah 
ada prosedur-prosedur tetap penanggulangan bencana. Meskipun secara umum apa 
yang terkandung dalam manajemen darurat seperti proses mitigasi, preparedness, 
response dan recovery telah ada dalam prosedur-prosedur tersebut Pemerintah 
Kabupaten Bojonegoro tidak mempergunakan istilah manajemen darurat di 
daJamnya. Selain itu masalah bencana banjir memerlukan prioritas atau perhatian 
khusus dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. 
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