
ABSTRAK 

Berada dilingkaran cincin api (Ring of Fire) menjadikan Indonesia 
sebagai negara rawan bencana. Erupsi gunung berapi merupakan salah satu dari 
berbagai bencana yang memberikan pengaruh terhadap kehidupan masyrakat, 
terutama didaerah yang terkena dampak secara langsung. Pada awal 2014 terjadi 
bencana erupsi gunung Kelud yang berada di tiga kabupaten, yaitu Malang, BIitar, 
dan Kediri. 

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana 
koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Kediri dalam 
menanggulangi bencana erupsi gunung Kelud, sementara pada saat terjadinya 
bencana ini kabupaten Kediri belum membentuk BPBD yang seharusnya menjadi 
leading sector penanggulangan bencana di daerah. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan koordinasi yang 
dilakukan oleh pemerintah kabupaten Kediri dalam menanggulangi bencana 
erupsi gunung Kelud. Penelitian ini dilakukan dengan meggunakan metode 
kualitatif deskriptif dengan teknik penetuan informan secara purposive. Data yang 
diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Proses 
analisa data dilakukan dengan mengelompokkan dan mengkombinasikan data 
yang diperoleh, dan juga menetapkan serangkaian hubungan keterkaitan antara 
data tersebut. Kemudian validitas data diuji dengan triangulasi data sehingga data 
yang disajikan merupakan data yang absah. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk koordinasi yang 
dilakukan oleh pemerintah kaabupaten Kediri adalah koordinasi vertikal dan juga 
horizontal. Vertikal karena dalam struktuk Satlak PBP ada pola hirarki yang 
berarti ada koordinasi antara ketua dengan anggota. Horizontal karen a pola 
interaksi antar bidang-bidang dalam Satlak yang posisinya sejajar dan mempunyai 
tugas dan fungsi masing-masing yang berorientasi terhadap tujuan bersama. 
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ABSTRACT 

Being in a circle of fire ring (Ring of Fire) make Indonesia as a country 
prone to disasters. Volcanic eruption is one of the various disasters that impact 
the life of the community, especially the areas affected directly. In the early 2014 
eruption occurred Kelud located in three districts, namely Malang, Blitar and 
Kediri. 

The problems posed in this research is how the coordination is done by the 
Kediri district government in tackling the eruption of Mount Kelud, while at the 
time of this disaster has not yet formed BPBDs Kediri district is supposed to be 
the leading sector in the area of disaster management. 

This study aimed to describe the coordination undertaken by the Kediri 
district government in tackling the catastrophic eruption of Mount Kelud. This 
study was done is by using descriptive qualitative method with determination 
technique informants purposively. The data obtained through interviews, 
observation and documentation. The process of data analysis done by grouping 
and combining the data obtained, and also set a series of corresponding 
relationships between the data. Then the validity of the data is tested by 
triangulation data so that the data presented is valid data. 

The results showed that the coordination undertaken by the government 
kaabupaten Kediri are vertical and horizontal coordination. Vertical because the 
PBP Satlak struktuk no hierarchical pattern, which means there is no 
coordination between the chairman with members. Horizontal because the pattern 
of interaction between fields in Satlak a position parallel to and has the duties and 
functions of each oriented toward a common goal. 
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KA TA PENGANTAR 

Segala puji bagi Allah SWT karena hanya dengan rahmat dan 

pertolongannya sehingga penulisan skripsi yang berjudul "Studi Deskriptif 

Koordinasi Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Kelud Tahun 2014 di 

Kabupaten Kediri" ini dapafterselesaikan dengan baik. 

Indonesia merupakan negara rawan bencana. Hal ini dikarenakan posisi 

Indonesia yang berada di lingkaran cincin api atau Ring of Fire. Posisi ini 

membuat Indonesia mempunyai banyak gunung berapi, yaitu 129 gunung berapi. 

Persebaran gunung berapi di Indonesia lebih ban yak berada di kawasan selatan, 

mulai dart Sumatera, Jawa, sampai Nusa Tenggara. Persebaran penduduk juga 

banyak yang menempati lereng-Iereng gunung karena tanahnya yang subur. 

Bencana alam merupakan kejadian ahm yang berdampak terhadap 

ke1angsungan hidup manusia dan juga kehidupan disekitamya. Erupsi gunung 

berapi adalah salah satu dari sekian banyak bencana. Diawal tahun 2014 terjadi 

erupsi gunung Kelud yang berada di 3 kabupaten, yaitu Malang, Blitar dan Kediri. 

Dari ketiga daerah tersebut, kabupaten Kediri pada saat itu masih belum 

mempunyai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sehingga masih 

menggunakan sturtur lama dalam menanggulangi bencana yaitu dengan 

membentuk Satuan Pelaksar:a Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (Satlak 

PBP). 

Koordinasi merupakan aspek penting dalam suatu organisasi. Koordinasi 

adalah penyatupaduan seluruh unit-unit, potensi dan sumber daya yang 
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berhubungan satu dengan lainnya agar selaras dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan 

tipe deskriptif. Penelitian ini berusaha untuk mengetahui gambaran rinci 

bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Kediri dalam 

menanggulangi bencana erupsi gunung Kelud tahun 2014. Skripsi ini terdiri dari 

empat bab. Bab I Pendahuluan, terdiri at as latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konsep, dan metode 

penelitian. Bab II membahas gambaran umum kajian penelitian, bab III berisi 

tentang penyajian dan analisis data serta interpretasi teoritik. Terakhir bab IV 

merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. 

Penulis menyadari tentang segala kekurangan yeng terjadi dalam penulisan 

skripsi ini, oleh sebab itu penulis menerima segala bentuk masukan demi 

membentuk kesempumaan skripsi ini. Penulis berharap penulisan tema ini dapat 

memperkaya kajian dalam Ilmu Administrasi Negara dan menjadi referensi bagi 

instansi terkait. DemiKian yang dapat penulis sampaikan, penulis mengucapkan 

banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan 

dukungan demi se1esainya penulisan skripsi ini. Selamat membaca, semoga dapat 

bermanfaat. 

Surabaya,18 Desember 2015 
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