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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH 

Bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah  Indonesia dapat 

menimbulkan tindakan penyelewengan terhadap bantuan untuk korban bencana. 

Terjadinya bencana alam bisa menjadi tambang emas bagi pihak-pihak tertentu 

yang memanfaatkan situasi demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Pada 

situasi yang krisis karena terjadi bencana alam  meletusnya gunung Kelud pada 

tanggal 13 Februari 2014, dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk 

menyelewengan dana/bantuan korban bencana alam. Modus yang dilakukan 

berupa penggelapan/ tidak menyalurkan bantuan, rekayasa sumbangan untuk 

korban bencana dan lain sebagainya. Meski penanganan/penanggulangan bencana 

tersebut dilakukan dengan baik oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, namun 

tindakan penyelewengan dana/bantuan untuk korban bencana alam gunung Kelud 

masih terjadi.  

Bencana alam merupakan musibah yang sulit dihindari, karena peristiwa itu 

datang di luar kendali manusia. Bencana alam terjadi secara tiba-tiba dan di luar 

jangkauan manusia, misalnya tanah longsor, gempa bumi, tsunami ataupun 

letusan gunung berapi. Bencana alam yang terjadi mengakibatkan banyak 

kerugian seperti korban jiwa, hilangnya harta benda, dan kerusakan lingkungan. 

Datangnya bencana alam juga akan menimbulkan simpati masyarakat terhadap 
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korban, dengan memberikan bantuan baik barang maupun uang. Namun 

banyaknya antusias masyarakat untuk membantu korban bencana menimbulkan 

peluang penyelewengan bantuan tersebut. 

Sebagai negara yang berada di jalur cincin api pasifik (Ring of Fire), 

Indonesia tak luput dari ancaman bencana alam letusan gunung berapi. Di  

Indonesia sendiri terdapat lebih dari 400 gunung api. Dan 127 diantaranya 

berstatus masih aktif, dan menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah 

gunung berapi terbanyak di dunia. Menurut data badan geologi kementerian 

Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan bahwa di Indonesia pada 

tahun 2014 terdapat 23 gunung berapi yang berstatus di atas normal. Dari 23 

gunung berapi itu, 1 gunung berstatus awas (level IV), 3 gunung siaga (level III), 

dan 19 gunung waspada (level II) (dalam http://www.vsi.esdm.go.id). Gunung 

berapi yang masih aktif tersebut sewaktu-waktu bisa meletus dan menimbulkan 

banyak kerugian. Kerugian itu khususnya akan sangat terasa bagi masyarakat 

yang berada di daerah yang rawan terhadap letusan gunung berapi itu.  

Seperti letusan gunung Merapi Jogjakarta pada 26 Oktober 2010, 

menimbulkan kerugian bagi masyarakat lereng gunung Merapi. Letusan tersebut 

menyebabkan 37 korban meninggal dan 46 luka-luka akibat awan panas. Pada 

tanggal 5 November 2010 letusan yang lebih besar kembali terjadi dan membuat 

korban meninggal bertambah 196 jiwa (Gema BNPB, Vol.2 No.1, 2011:14-16). 

Jumlah korban jiwa berdasarkan data yang dihimpun oleh dinas kesehatan 

Kabupaten Sleman sampai dengan tanggal 2 Desember 2010 mencapai 277 orang. 

Terjadinya letusan gunung Merapi pada tanggal 26 Oktober hingga 5 November 
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2010 menyebabkan kerusakan dan kerugian yang cukup besar di empat wilayah 

yaitu Magelang, Boyolali, Klaten di Jawa Tengah, dan Sleman di Yogyakarta 

(Gema BNPB, Vol.2 No.1, 2011: 17). 

Jumlah kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan oleh bencana letusan 

gunung Merapi tahun 2010 adalah Rp. 3,56 trilyun. Jumlah nilai kerusakan adalah 

Rp. 1,69 trilyun (47%), sedangkan jumlah nilai kerugian adalah Rp. 1,87 trilyun 

(53%). Nilai kerusakan paling besar dialami oleh sektor perumahan yang 

mencapai Rp. 599 milyar (36%), infrastruktur Rp. 582 milyar (35%) dan ekonomi 

Rp. 403 milyar (24%). Sedangkan untuk kerugian terbesar berturut-turut adalah 

ekonomi Rp .1,29 trilyun (69%), lintas sektor Rp. 396,73 milyar (21%) dan 

perumahan Rp 126 milyar (7%). Di sektor perumahan, perkiraan nilai kerusakan 

sebesar Rp. 599,3 milyar dan kerugian sebesar Rp 27,3 milyar sehingga total Rp. 

626,7 milyar untuk sektor perumahan (Gema BNPB, Vol.2 No.1, 2011: 19). 

Pada awal tahun 2014, letusan gunung berapi kembali terjadi di pulau Jawa, 

tepatnya di Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur. Kamis, tanggal 13 Februari 

pukul 22.59 WIB, gunung Kelud di Kediri mengalami erupsi secara tiba-tiba dan 

menimbulkan banyak kerugian. Menurut kepala pusat data informasi dan humas 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho 

mengatakan bahwa kabupaten Kediri mengalami kerusakan rumah yang terbesar 

yaitu 10.554 unit. Di Kabupaten Malang terdapat rumah rusak 1.510 unit. 

Sedangkan di Kabupaten Blitar jumlah rumah yang rusak 383 unit. Data BNPB 

menyebutkan jumlah total rumah yang rusak sebanyak 11.845 unit di Kabupaten 

Kediri, Blitar dan Malang (http://www.mediacenter.or.id) 
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Dengan ciri letusan yang eksplosif, gunung Kelud adalah salah satu gunung 

api aktif yang mencatatkan ribuan korban jiwa dalam sejarah panjang letusannya, 

meski dampaknya belum seluar biasa letusan gunung Tambora di Nusa Tenggara 

Barat ataupun gunung Krakatau di Selat Sunda yang sampai mengguncang dunia. 

Letusan gunung Kelud pada Februari 2014 mencapai radius ratusan kilometer. 

Material vulkanik yang dilontarkan mencapai Provinsi Yogyakarta dan Bandung. 

Namun letusan gunung Kelud yang dapat dikategorikan dasyat  tersebut  hanya 

memakan korban relatif sedikit atau tidak mencapai angka puluhan. 

Meskipun korban jiwa akibat erupsi gunung Kelud relatif sedikit dibanding 

korban erupsi gunung Merapi, namun kerugian materi/harta benda ditaksir cukup 

besar. Banyak tempat tinggal warga di lereng gunung Kelud yang rusak dan 

hancur. Selain itu lahan pertanian yang menjadi sumber mata pencaharian 

masyarakat juga mengalami kerusakan. Kerugianpun semakin menderitakan 

masyarakat, karena akibat lahan pertanian rusak mengakibatkan masyarakat gagal 

panen. Menurut data dari kementerian pertanian menunjukkan bahwa kerugian 

lahan pertanian akibat dampak erupsi gunung Kelud mencapai Rp.377,54 miliar. 

Menteri pertanian Suswono mengatakan bahwa lahan tanaman padi yang rusak 

mencapai 841 hektar, jagung 790 hektar, cabai merah 538 hektar, cabai rawit 1220 

hektar, tomat 155 hektar, bawang merah 47 hektar dan nanas 1200 hektar. 

Untuk penanggulangan pasca erupsi gunung Kelud membutuhkan upaya 

keras dan terkoordinasi dengan baik. Meningkatnya prevalensi bencana di 

berbagai wilayah di Indonesia sepanjang tahun 2013 sampai awal tahun 2014, 

membuat pemerintah harus melakukan kordinasi yang baik dalam upaya 
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penanggulangan musibah alam tersebut. Alokasi dana bantuanpun harus dibagi 

dengan baik untuk berbagai bencana alam yang terjadi, misalnya banjir, tanah 

longsor, letusan gunung berapi, dan bencana lainnya. Bagi korban erupsi gunung 

Kelud, tentunya juga membutuhkan perhatian yang juga serius untuk 

penanggulangan dan rehabilitasi pasca bencana. Sehingga masyarakat yang 

terdampak erupsi Kelud bisa secepatnya untuk menjalani kehidupannya dengan 

biasa. 

Kerusakan di sektor perumahan memang menjadi sektor yang sangat terlihat 

kerugiannya (11.845 unit rumah rusak), namun tidak bisa dilupakan adalah juga 

kerusakan yang terjadi di sektor produktif. Kerusakan di sektor produktif ini 

menjadi sangat penting karena berhubungan langsung dengan keberlanjutan 

kehidupan masyarakat dan potensi pengembangan kesejahteraan rakyat. Dari data 

yang ada terlihat bahwa sektor produktif seperti sektor sosial, infrastruktur, sektor 

produksi (pertanian/perkebunan), pariwisata, dan lain sebagainya, telah 

mengalami kerusakan dan menyebabkan berhentinya arus perekonomian. 

Upaya penanggulangan bencana dan rehabilitasi pasca erupsi Kelud terbilang 

sangat baik. Koordinasi yang baik antara Gubernur Jawa Timur dengan berbagai 

instansi pemerintah, TNI, Polri dan swasta, membuat upaya rehabilitasi 

pemukiman dan lahan pertanian warga yang rusak cepat di atasi. Meskipun 

peristiwa tersebut menelan biaya triliunan rupiah, namun upaya penanganan 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkategori baik. Ini terbukti dari kesigapan dan 

kecepatan penanganan erupsi Kelud, baik ketika terjadi erupsi tanggal 13 
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Februari, maupun paska erupsi, yaitu rehabilitasi rumah dan pertanian warga yang 

dilaksanakan tepat waktu. 

Upaya penanggulangan bencana meletusnya gunung Kelud dari pemerintah 

Provinsi Jawa Timur ini di kategorikan sangat baik, hingga pemerintah Jawa 

Timur di bawah pimpinan Soekarwo mendapat penghargaan dari Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana (BNPB). Berita yang di lansir oleh lensa 

Indonesia.com, menginformasikan bahwa kesigapan dan kecepatan Pemerintah 

Jawa Timur telah mengantar Soekarwo meraih penghargaan dari BNPB. Pakde 

Karwo (Gubernur Jawa Timur) dinyatakan telah mampu dengan baik menangani 

bencana tersebut. Tidak hanya pada saat terjadinya erupsi gunung Kelud tanggal 

13 Februari 2014, namun penanganan pasca erupsi, yaitu rehabilitasi rumah dan 

pertanian dilakukan tepat waktu (http://www.LensaIndonesia.com)  

Yang menarik dari penanggulangan bencana erupsi Kelud, adalah walaupun 

penanganan bencana dilakukan dengan sangat koordinatif dan cepat, tetapi disisi 

lain masih terdapat permasalahan-permasalahan terkait penanggulangan bencana 

alam tersebut. Permasalahan tersebut  seperti, keluhan masyarakat atas kurangnya 

pasokan bantuan untuk korban bencana dibeberapa wilayah, panyaluran bantuan 

yang tidak merata, dan bahkan tindakan penyelewengan bantuan korban bencana 

alam.  

Terdapatnya keluhan masyarakat korban bencana terhadap kurangnya 

bantuan/bantuan yang tidak merata dibeberapa wilayah, semakin memperkuat 

terdapatnya indikasi penyelewengan bantuan oleh pihak tertentu. Dimana ketika 

bantuan publik terus berdatangan dan jumlahnya sangat banyak, namun masih ada 
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masyarakat yang belum dapat bagian bantuan. Jika dilihat banyaknya jumlah 

bantuan yang diterima posko-posko, seharusnya cukup untuk memenuhi 

kebutuhan para korban. Namun jika masih terdapat masyarakat yang belum 

mendapat bagian, maka hal seperti ini menjadi suatu kejanggalan yang perlu 

dipertanyakan. Apakah permasalahan itu disebabkan oleh posko-posko yang tidak 

terkoordinasi dengan baik, atupun terdapatnya penyelewengan bantuan yang 

dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. 

Penyelewengan atau penggelapan dana/bantuan terjadi ketika bantuan yang 

diterima dari publik/masyarakat tidak sepenuhnya disalurkan kepada korban atau 

bahkan sama sekali tidak disalurkan. Selain itu tindakan penyelewengan juga 

dapat dilakukan dengan mencari sumbangan rekayasa, membuka posko gadungan 

untuk kepentingan tertentu, dimana dana/bantuan yang diterima sebenarnya hanya 

untuk kepentingan pelaku dan tidak akan disalurkan kepada korban bencana alam. 

Tindakan ini hanya mengatasnamakan sumbangan untuk korban erupsi Kelud 

demi menarik simpati masyarakat untuk menyumbang. Dan selanjutnya dana yang 

terkumpul akan dinikmati oleh pelaku tanpa disalurkan. 

Berita yang ditulis oleh salah satu relawan Kelud, menyatakan bahwa 

penanganan Kelud masih terdapat kekurangan dan kejanggalan-kejanggalan, 

seperti posko yang tidak memiliki transparansi pendataan yang jelas, tidak 

terkoordinasinya diantara posko-posko, sampai beberapa warga yang belum 

mendapat pasokan bantuan yang cukup. Walaupun dalam realitasnya bantuan 

terus berdatangan tidak hentinya di daerah Kediri. Situasi di posko utama 

Kecamatan Kepung diketahui juga tidak berjalan dengan baik. Pendataaan di 
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posko tidak valid dan koordinasi yang tidak berjalan antar posko telah menjadi 

sorotan utama (http://astacala.org/wp/2014/02/sebuah-cerita-dari-bencana-alam-

gn-kelud/). 

Sementara itu di posko pusat Kediri yang berada di daerah Gumul juga 

terjadi hal yang sama. Dimana terdapat kejanggalan yang menunjukkan bahwa 

penanganan dan distribusi bantuan di posko pusat ini tidak berjalan dengan baik. 

Kejanggalan yang ada di posko pusat ini, misalnya ditemukan data-data yang 

tidak cocok antara dokumen di posko pusat dengan data-data di lapangan. 

Sementara itu di pengungsian  juga diketahui bahwa tidak adanya koordinasi 

antara posko menyebabkan logistik-logistik yang tertimbun banyak yang 

membusuk (http://astacala.org/wp/2014/02/sebuah-cerita-dari-bencana-alam-gn-

kelud/). 

 Fakta terkait penanggulangan bencana di gunung Kelud dapat dikatakan 

tidak terkoordinasi dengan baik. Informasi assesment bagi relawan yang 

membutuhkan tidak tersaji sesuai dengan keadaan. Donasi yang seharusnya 

dikelola sesuai kebutuhan korban bencana menjadi kurang bermanfaat. Jika dilihat 

secara kasat mata, jumlah bantuan yang berdatangan sangat banyak. Di sekeliling 

gunung Kelud hingga radius 10km banyak berdiri posko bantuan bencana. Jika 

hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan korban bencana melebihi kata 

cukup (http://astacala.org/wp/2014/02/sebuah-cerita-dari-bencana-alam-gn-

kelud/). 

Kenyataan di lapangan telah terdapat banyak kejanggalan dalam 

penanganan/penanggulangan bencana, distribusi bantuan yang tidak berjalan 
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dengan baik. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa terdapat kejanggalan di 

dalam proses penyaluran bantuan erupsi gunung Kelud. Dimana tidak terdapat 

transparansi yang jelas dalam pendataan yang tidak valid di posko-posko bantuan, 

dan juga tidak terkoordinasi dengan baik di antara posko-posko yang ada. Hal ini 

semakin menunjukkan bahwa terdapat indikasi penyelewengan bantuan untuk 

korban erupsi gunung Kelud. 

Studi yang pernah dilakukan oleh Alief (2012) tentang topik yang hampir 

sama dengan permasalahan ini, yaitu tentang Rekayasa Sumbangan Bantuan di 

Ruang Publik menunjukkan bahwa di kota Surabaya terdapat orang-orang 

(oknum) yang mencari keuntungan pribadi melalui rekayasa sumbangan/ 

sumbangan fiktif. Para pelaku berinisiatif mencari sumbangan di masyarakat 

dengan tujuan kepentingan pribadi yaitu menambah uang saku. Tindakan yang 

dilakukan yaitu untuk mencari sumbangan dengan menamakan yayasan tertentu 

(Pratiwi, 2012:1). Tindakan yang dilakukan dengan modus rekayasa sumbangan 

dapat dikategorikan sebagai bentuk penyelewengan bantuan demi keuntungan 

pribadi pelaku. Selain itu terdapatnya situasi krisis bencana di Indonesia menjadi 

peluang tindakan kriminal seperti penyelewengan bantuan dan rekayasa 

sumbangan/ sumbangan fiktif untuk korban bencana alam. 

Dalam kondisi yang darurat seperti terjadinya bencana letusan gunung 

Kelud, memang rawan terhadap penyelewengan-penyelewengan dalam 

penyaluran bantuan untuk korban bencana tersebut. Dalam fase tanggap darurat 

bencana, memang antusiasme masyarakat Indonesia sangat besar untuk membantu 

korban erupsi gunung Kelud. Berbagai instansi baik pemerintah dan swasta 
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banyak yang membuka posko penyaluran bantuan korban bencana alam. Namun 

banyaknya jumlah lembaga penyalur bantuan erupsi Kelud sering menimbulkan 

permasalahan. Tanpa koordinasi yang baik diantara mereka bisa menimbulkan 

ketidak merataan bantuan bagi korban dan penyelewengan bantuan bencana alam. 

Terdapatnya posko-posko bantuan Kelud yang tidak memiliki transparansi 

yang jelas dalam penyaluran bantuan, membuat bantuan korban erupsi Kelud 

rawan untuk diselewengkan. Disamping itu masih terdapatnya celah untuk 

menggelapkan bantuan korban bencana Kelud, membuat bantuan untuk korban 

erupsi Kelud tersebut mudah diselewengkan oleh oknum-oknum yang tidak 

bertanggung jawab. 

Seperti kasus yang terjadi di Tanah Karo, Kepolisian Resor (Polres) Tanah 

Karo mengamankan tiga orang pria yang menyelewengkan bantuan untuk 

pengungsi korban erupsi gunung Sinabung. Dari berita yang di lansir oleh 

Detiknews menunjukkan bahwa ketika terjadi situasi tanggap darurat bencana, 

didapati orang-orang yang sengaja memanfaatkan situasi dengan 

menyelewengkan bantuan untuk korban bencana. Dan oknum pelaku yang terlibat 

dalam penyelewengan itu tidak lain adalah orang dalam yang mengurusi 

penyaluran bantuan di posko bantuan. Mereka tertangkap saat menjual bantuan ke 

salah satu toko. Ketiga pelaku penyelewengan bantuan itu merupakan petugas 

posko Masjid Agung Kabanjahhe (http://www.Detiknews.com) 

Tindakan penyelewengan dana bantuan oleh oknum tertentu dapat 

dikategorikan sebagai tindakan kriminal korupsi. Dimana tindakan yang 

dilakukan adalah memanfaatkan situasi yang krisis akibat bencana untuk 
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menggelapkan uang tanpa sepengetahuan orang lain atau masyarakat. Tindakan 

korupsi ini bisa dilakukan sendirian (individual) atau bersama-sama 

(berkelompok). Tindakan penyelewengan bantuan sebagai tindakan korupsi dapat 

dikenakan sanksi hukuman yang berat bagi pelakunya. 

Tindakan korupsi yaitu penggelapan/penyelewengan bantuan korban 

bencana, sangat merugikan masyarakat dan juga korban bencana alam. Tindakan 

yang hanya berorientasi untuk kepentingan pribadi tersebut berakibat pada 

kerugian yang harus ditanggung masyarakat. Bagi masyarakat yang memberikan 

sumbangan tentu akan sangat dirugikan karena sumbangan yang diberikan 

ternyata tidak disalurkan untuk menolong dan meringankan korban bencana 

erupsi Kelud. 

Sementara bagi korban bencana alam erupsi gunung Kelud, dengan adanya 

penyelewengan bantuan oleh pihak-pikak tertentu, membuat bantuan yang 

seharusnya dapat meringankan beban mereka menjadi hilang di tangan pelaku 

penyelewengan. Penderitaan korban erupsi gunung Kelud hanya menjadi tambang 

emas bagi pihak-pihak tertentu untuk mencari keuntungan. Dengan memanfaatkan 

situasi yang kisis bencana dan atasnama korban bencana, pelaku dapat mengambil 

tindakan untuk mencari keuntungan. 

Sebagaimana paparan  data sekunder yang telah dikemukakan di atas, maka 

fokus dalam penelitian ini ditujukan untuk melihat konstruksi sosial masyarakat 

tentang fenomena penyelewengan bantuan untuk korban bencana meletusnya 

gunung Kelud.  Fenomena ini menarik diteliti karena bencana alam erupsi gunung 

Kelud yang terjadi pada Februari 2014 tersebut  merupakan bencana alam yang 
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besar dan banyak menimbulkan kerugian seperti korban jiwa, hilangnya harta 

benda, maupun rusaknya lingkungan. Penanggulangan bencana oleh pemerintah 

Jawa Timur terkategori baik dan terkoordinatif, namun disisi lain masih terdapat 

beberapa permasalahan terkait penanggulangan bencana erupsi Kelud. 

Permasalahan  tersebut yaitu keluh kesah dari masyarakat karena penyaluran 

bantuan tidak merata, dan terdapatnya penyelewengan bantuan bencana Kelud. 

Maraknya praktik-praktik curang yaitu tindakan penyelewengan dalam setiap 

penanggulangan bencana di Indonesia yang masih terus terjadi, dan luput dari 

jeratan hukum, membuat tindakan penyelewengan ini menjadi semakin masif, 

sehingga belum ditemukan solusi yang terbaik untuk pemecahannya. 

Penelitian ini memfokuskan pada  fenomena penyelewengan bantuan untuk 

korban bencana meletusnya gunung Kelud karena terdapat legal gap  dalam 

proses penanggulangan bencana meletusnya gunung Kelud, yaitu kesenjangan 

antara apa yang seharusnya terjadi dengan apa yang senyatanya terjadi. Legal gap 

yang dimaksud yaitu ketika upaya penanggulangan bencana oleh pemerintah 

Provinsi Jawa Timur dilakukan dengan sangat baik, sampai mendapatkan 

penghargaan dari BNPB, seharusnya semua telah ditangani dengan baik dan tidak 

akan terjadi permasalahan yang berat. Namun dalam kenyataan di lapangan 

menunjukkan bahwa masih terjadi berbagai permasalahan terkait proses 

penanggulangan bencana yaitu penyaluran bantuan yang tidak terkoordinatisi dan 

tidak merata, dan terjadinya penyelewengan bantuan untuk korban bencana yang 

dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Atas dasar inilah yang mendorong penulis 
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untuk mengadakan penelitian yang berjudul “konstruksi sosial masyarakat tentang 

penyelewengan bantuan bencana meletusnya gunung Kelud”. 

1.2. FOKUS PENELITIAN 

 Dari uraian latar belakang masalah di atas maka dapat ditarik beberapa 

permasalahan penelitian sebagai berikut:  

1. Bagaimana pemaknaan masyarakat tentang bantuan publik untuk korban 

erupsi gunung Kelud? 

2. Apakah terdapat  penyelewengan terhadap bantuan untuk korban erupsi 

gunung Kelud?  

3. Bagaimana pemaknaan masyarakat terhadap fenomena penyelewengan 

bantuan untuk korban erupsi gunung Kelud ? 

1.3. TUJUAN PENELITIAN 

 Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan 

penelitian yang dikaji. Adapun tujuan tersebut  yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pemaknaan masyarakat tentang bantuan publik terhadap 

korban erupsi gunung Kelud 

2. Untuk mengetahui apakah terdapat penyelewengan terhadap bantuan untuk 

korban erupsi gunung Kelud 

3. Untuk mengetahui pemaknaan masyarakat terhadap fenomena 

penyelewengan bantuan  untuk korban erupsi gunung Kelud 
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1.4. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu sebagai 

berikut: 

a. Manfaat Akademis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan 

dalam pengembangan keilmuan, khususnya dalam kajian Sosiologi Korupsi 

dan Sosiologi Perilaku Menyimpang. 

b. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan nantinya akan bermanfaat untuk 

bisa dijadikan masukan kepada pemerintah bersama instansi terkait, dalam 

penyelesaian permasalahan penanggulangan korban bencana. Serta dapat di 

jadikan pertimbangan untuk pengembangan penyelenggaraan kebijakan-

kebijakan khususnya dalam penanggulangan bencana alam. 

 

1.5. KERANGKA TEORI 

1.5.1. Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger 

Peter L. Berger menuliskan karya teoritisnya yang utama yaitu The Social 

Construction of Reality (1966) bersama dengan sosiolog Jerman, Thomas 

Luckman. Teori yang dikembangkan Berger  dan Luckman dalam karya utama 

tersebut, sebenarnya pernah diketengahkan Berger dalam karyanya yang lebih 

awal yaitu Invitation to Sociology (1963). Inti teori yang dikembangkan Berger 

dan Luckman di dalam bukunya The Social Construction of Reality yaitu bahwa 

“kenyataan itu dibangun secara sosial” dan sosiologi pengetahuan harus 

menganalisa proses terjadinya hal itu. Istilah kunci dalam peryataan-pernyataan 

pokok buku itu adalah “kenyataan” dan “pengetahuan”. Kenyataan didefinisikan 
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sebagai suatu kualitas yang terdapat dalam fenomena-fenomena yang kita akui 

memiliki keberadaan (being) yang tidak tergantung pada kehendak kita sendiri. 

Sedangkan pengetahuan didefinisikan sebagai kepastian bahwa fenomena-

fenomena itu nyata (real) dan memiliki karakteristik-karakteristik yang spesifik 

(Berger & Luckman, 1990:1). 

Tujuan Berger dan Lukman dalam kerangka teorinya yaitu melakukan suatu 

analisa sosiologis mengenai kenyataan hidup sehari-hari, ataupun mengenai 

pengetahuan yang membimbing perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan 

sehari-hari menampilkan diri sebagai kenyataan yang ditafsirkan manusia yang 

memiliki makna subyektif baginya sebagai satu dunia yang koheren. Dasar-dasar 

kehidupan sehari-hari yaitu obyektivasi (pengobyektifan) dari proses-proses (dan 

makna-makana) subyektif yang membentuk suatu dunia akal sehat intersubyektif 

(Berger & Luckman, 1990:28). 

Kenyataan sosial tersirat dalam pergaulan sosial, yang diungkapkan secara 

sosial lewat berbagai tindakan sosial. Kenyataaan sosial ditemukan dalam 

pengalaman intersubyektif (intersubyektivitas). Lewat intersubyektivitas ini dapat 

dijelaskan bagaimana kehidupan masyarakat tertentu dibentuk secara terus 

menerus. Namun yang perlu dipertanyakan, bagaimana cara meneliti pangalaman 

intersubyektif sehingga ditemukan suatu bangunan atau konstruksi sosial dari 

kenyataan? Pertanyaan ini mempersoalkan bagaimana cara mempersiapkan 

penelitian sosiologis untuk menemukan esensi masyarakat yang tersirat dalam 

gejala-gejala sosial. Gejala sosial bersifat intersubyektif, yang memberikan tempat 
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yang wajar pada unsur subyektif, karena apa yang dinamakan kenyataan sosial itu, 

selain menampilkan dimensi objektif, namun juga mempunyai dimensi subyektif. 

Berger memahami kenyataan hidup sehari-hari sebagai kenyataan yang 

tertib dan tertata. Kenyataan hidup sehari-hari tersebut telah diobjektivasi, yaitu 

telah dibentuk oleh suatu tatanan berbagai obyek yang sudah diberi sebagai objek-

objek. Kenyataan hidup sehari-hari akan menghadirkan diri kepada Berger 

sebagai suatu dunia intersubyektif, yaitu suatu dunia yang ia huni bersama dengan 

orang-orang lain. Intersubyektivitas tersebut membedakan dengan tajam 

kehidupan sehari-hari dari kenyataan-kenyataan lain yang ia sadari (Berger & 

Luckman, 1990:32-33). 

Yang perlu diperhatikan dari kenyataan sosial adalah aspek perkembangan, 

perubahan serta proses tindakan sosial. Aspek-aspek tersebut membantu dalam 

memahami tatanan sosial yang diciptakan sendiri oleh masyarakat dan dipelihara 

dalam pergaulan sehari-hari. Untuk memahami dunia akal sehat maka digunakan 

prinsip logis dan sekaligus non-logis, atau dengan kata lain berfikir dengan 

berpijak pada prinsip kontradiktif. Yang berarti kemampuan berfikir dialektis 

(tesis, antitesis, dan sintesis) merupakan prasyarat ilmiah elementer yang perlu di 

capai seorang sosiolog, sehingga dia mampu mensintesakan gejala-gejala sosial 

yang kelihatan bersifat kontradiksi dan paradoksal kedalam suatu sistem 

penafsiran sistematis, ilmiah dan meyakinkan. 

Kemampuan berfikir dialektis ini dimiliki Berger seperti juga dimiliki oleh 

Karl Marx, dan para filsuf ekstensial yang menyadari hakekat manusia sebagai 
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manusia paradoksal. Ciri paradoksal dari hakekat manusia tercermin pula dalam 

dunia intersubyektif. 

Kenyataan sosial lebih diterima sebagai kenyataan ganda dari pada hanya 

sebagai kenyataan tunggal. Kenyataan kehidupan sehari-hari memiliki dimensi 

objektif dan subjektif. Manusia adalah pencipta kenyataan sosial objektif melalui 

proses eksternalisasi, dan sebagai kenyataan objektif akan mempengaruhi manusia 

kembali melalui proses internalisasi (yang mencerminkan kenyataan subjektif). 

Dengan kemampuan manusia berfikir dialektis, dimana terdapat tesa, anti-tesa, 

dan sintesa Berger memandang masyarakat sebagai produk manusia dan manusia 

sebagai produk masyarakat. Karya Berger menjelajahi berbagai implikasi dimensi 

kenyataan obyektif dan subyektif, maupun proses dialektis dari objektivasi, 

internalisasi, dan eksternalisasi. 

Salah satu pokok sosiologi pengetahuan adalah mempelajari adanya 

hubungan dielektika antara diri dengan dunia sosio-kultural. Dialektika itu 

berlangsung dalam proses simultan, yakni eksternalisasi (penyesuaian diri dengan 

dunia sosio-kultural sebagai produk manusia), objektivasi (interaksi sosial dalam 

dunia intersubyektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi), 

dan internalisasi (individu mengidentifikasi diri dengan lembaga-lembaga sosial 

atau organisasi sosial tempat individu menjadi anggotanya). 

Masyarakat Sebagai Kenyataan Objektif 

Bagi Berger, suatu struktur sosial merupakan produk dari manusia, atau 

suatu produksi manusia yang berlangsung terus menerus. Ia diproduksi oleh 

manusia sepanjang eksternalisasinya yang berlangsung terus menerus. Struktur 
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sosial tidak  diberikan secara biologis/ berasal dari data biologis, atau tidak juga 

merupakan bagian kodrat alam, tetapi struktur sosial hanya ada sebagai produk 

aktivitas manusia (Berger & Luckman, 1990:74). 

Struktur sosial yang obyektif ini menurut Berger memang memiliki karakter 

tersendiri, namun asal mulanya harus dilihat sehubungan dengan eksternalisasi 

manusia atau interaksi manusia dalam struktur yang sudah ada. Proses dialektika 

antara internalisasi dan eksternalisasi akan terjadi terus menerus dalam struktur 

sosial (Poloma, 2003:304). Proses eksternalisasi akan memperluas 

institusionalisasi aturan sosial, yang menjadikan struktur sosial sebagai suatu 

proses yang kontinyu. Sementara realitas objektif yang terbentuk melalui 

eksternalisasi akan kembali membentuk manusia dalam masyarakat. Sebagai 

elemen ketiga dalam hubungan dialektis diatas adalah proses internalisasi atau 

sosialisasi individu kedalam dunia objektif, atau objektivasi. Dan pada akhirnya 

ketiga elemen tersebut, yaitu internalisasi, eksternalisasi dan objektivasi akan 

saling bergerak  dan berhubungan secara dialektis. 

Bagi Berger dan Luckman mengkonseptualisasi peranan sebagai mata rantai 

antara organisme manusia dan struktur sosial. Struktur sosial terdiri dari peranan 

prilaku yang terpola yang melambangkan hubungan timbal balik. Tipologi 

peranan adalah sebagai hubungan yang diperlukan bagi institusionalisasi 

kelakuan. Untuk itu, peranan dikatakan sebagai unit dasar aturan terlembaga yang 

objektif (Poloma, 2003:303). 

Berger dan Luckman menyatakan bahwa objektivitas merancang suatu 

proses dimana dunia sosial akan menjadi suatu realitas yang mampu menghambat 
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dan juga membentuk partisipannya. Realitas sosial adalah sebagai salah satu 

aspek dari dunia sosial yang rumit, dan oleh karenanya analisa realitas subjektif 

dapat mencerminkan dunia objektif, tetapi tidak identik dengan institusional. 

Masyarakat Sebagai Kenyataan Subjektif 

Jika kalangan sosiolog naturalistik memberi tekanan pada tertib struktural 

yang objektif, sebaliknya bagi para sosiolog interpretatif lebih memberi tekanan 

kepada arti penting dunia subjektif manusia. Seperti halnya  Blumer, Goffman, 

dan juga Garfinkel menekankan bahwa realitas subyektif berada di atas struktur 

obyektif. Disisi lain, Berger sebagai bagian dari sosiolog interpretatif juga 

memberikan tekanan yang sama pada dunia subyektif. Ketika proses pembentukan 

realitas itu, obyektivasi hanya merupakan salah satu “momen”. Dua momen lain 

dalam hubungan dialektis ini yaitu internalisasi dan eksternalisasi (Poloma, 

2003:304). 

Menurut Berger masyarakat berada dalam dua kenyataan, yaitu sebagai 

suatu kenyataan objektif maupun kenyataan subyektif, untuk itu setiap 

pemahaman teoritis mengenai masyarakat harus mencakup kedua aspek tersebut. 

Aspek-aspek itu akan memperoleh arti yang semestinya jika masyarakat dipahami 

dari segi suatu proses dialektis yang berlangsung secara terus menerus yaitu 

eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi (Berger & Luckman, 1990:185) 

Bagi Berger, Internalisasi merupakan proses pemahaman atau penafsiran 

yang langsung dari suatu peristiwa objektif sebagai pengungkapan makna, yaitu 

sebagai manifestasi proses-proses subyektif orang lain yang selanjutnya akan 

menjadi bermakna secara subyektif bagi kita sendiri. Dalam proses internalisasi 
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itu belum tentu kita memahami orang lain itu secara memadai. Bahkan bisa saja 

kita memahami orang lain itu secara keliru. Namun demikian, satu hal yang pasti 

adalah bahwa subyektivitas orang lain tersebut tersedia secara objektif bagi kita 

dan menjadi bermakna bagi kita, mengesampingkan bahwa apakah ada kesesuaian 

antara proses subyektifnya dan proses subyektif kita. 

Baru setelah mencapai taraf internalisasi ini, seseorang akan menjadi 

anggota masyarakat. Berger dan Luckman menyebut proses untuk mencapai taraf 

itu sebagai “Sosialisasi”, yang didefinisikan sebagai pengimbasan individu secara 

komprehensif dan konsisten kedalam dunia obyektif suatu masyarakat (Berger & 

Luckman, 1990:187). Sosialisasi primer adalah sebagai sosialisasi pertama yang 

dialami individu pada masa kanak-kanak, saat dimana dia diperkenalkan kepada 

dunia sosial objektif. Dan sosialisasi sekunder adalah setiap proses berikutnya 

mempengaruhi dan memberi imbas pada individu yang sudah disosialisasikan itu 

kepada sektor-sektor baru dunia objektif kemasyarakatannya.  

Individu dilahirkan tidak hanya kedalam suatu struktur sosial yang obyektif 

tetapi juga kedalam suatu dunia sosial yang obyektif (Berger & Luckman, 

1990:188). Menurut Berger dan Luckman, ketika individu dilahirkan, ia harus 

berhadapan dengan orang-orang yang berpengaruh, seperti orang tua atau 

keluarga, yang bertanggung jawab terhadap sosialisasi anak. Orang-orang yang 

berpengaruh tersebut mengantarai (menjadi penghubung) dunia dengan dirinya, 

memodifikasi dunia itu selama proses pengantaran itu berlangsung. Internalisasi 

hanya berlangsung dengan berlangsungnya identifikasi. Dan selanjutnya si anak 
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akan mengoper  peranan dan sikap orang-orang yang mempengaruhinya itu, 

artinya ia menginternalisasi dan menjadikannya peranan sikap dirinya. 

Menurut Berger  sosialisasi selalu berlangsung dalam konteks suatu struktur 

sosial tertentu. Tidak hanya isinya, tetapi juga tingkat keberhasilannya, 

mempunyai kondisi sosial-struktural dan mempunyai konsekuensi-konsekuensi 

sosial-struktural. Sosialisasi yang berhasil yaitu ketika terciptanya suatu tingkat 

simetri yang tinggi antara kenyataan objektif dengan kenyataan subyektif. 

Sebaliknya, sosialisasi yang tidak berhasil adalah karena adanya a-simetri antara 

kenyataan objektif dengan kenyataan subyektif. Berger mengatakan bahwa 

sosialisasi yang berhasil sepenuhnya tidaklah mungkin, dan sosialisasi yang sama 

sekali tidak berhasil sangat jarang terjadi (Berger & Luckman, 1990: 233-234). 

Sementara eksternalisasi menurut Berger adalah proses dimana semua 

manusia yang mengalami sosialisasi yang tidak sempurna itu secara bersama-

sama membentuk suatu realitas baru. Lewat karya-karyanya Berger menegaskan 

bahwa proses demikian berjalan lambat tapi pasti (Poloma, 2003:305-306). 

1.5.2. Aplikasi Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger terhadap 

Permasalahan yang di Kaji 

Dalam penelitian mengenai “Pemaknaan Masyarakat Tentang Fenomena 

Penyelewengan Bantuan untuk Korban Erupsi Gunung Kelud” digunakan teori 

konstruksi Peter Berger sebagai pisau analisis. Dimana benang merah dari teori 

Berger yang termuat dalam beberapa karyanya, menjelaskan bahwa “kenyataan 

itu dibangun secara sosial”. Selain itu Berger juga berbicara tentang eksternalisasi, 

obyektivasi dan internalisasi, sebagai proses dialektis.  
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Berkaitan dengan hal tersebut maka dapat dilihat bahwa manusia dalam 

kehidupannya sehari-hari tidak akan terlepas dari hubungan dialektis antara proses 

eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi. Dimana proses dialektis itu akan 

mempengaruhi seorang individu dalam menafsirkan kehidupan sehari-hari. 

Menurut Berger, kehidupan sehari-hari menampilkan diri sebagai kenyataan yang 

ditafsirkan manusia yang memiliki makna subyektif baginya sebagai satu dunia 

yang koheren.  

Seperti halnya masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana gunung 

Kelud, mereka memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai aspek 

kehidupan, yang menjadi penafsiran subyektif atas kenyataan sosial. Dimana 

kenyatan-kenyatan sosial tersebut tersirat dalam pergaulan sosial diantara individu 

dengan individu lain dalam masyarakat. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat 

korban erupsi gunung Kelud terhadap realitas penyelewengan sebagai bentuk 

akhir dari konstruksi realitas melalui serangkaian proses dialektis. Dimana proses 

dialektis itu meliputi proses eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi. 

Tindakan penyelewengan merupakan suatu tindakan yang tidak sesuai 

dengan nilai dan norma masyarakat setempat. Seorang individu tentunya telah di 

sosialisasikan mengenai tindakan yang baik dan tindakan yang tercela sesuai 

norma dan nilai masyarakat. Sosialisasi tersebut di lakukan oleh keluarga untuk 

mencapai taraf internalisasi individu. Sosialisasi dalam hal ini merupakan 

pengimbasan individu secara komprehensif dan konsisten kedalam dunia obyektif 

suatu masyarakat. 
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Berger menjelaskan bahwa proses internalisasi sebagai proses pemahaman 

atau penafsiran yang langsung dari suatu peristiwa obyektif sebagai 

pengungkapan makna, yaitu sebagai manifestasi proses-proses subyektif orang 

lain yang selanjutnya akan menjadi bermakna secara subyektif bagi kita sendiri. 

Dalam proses internalisasi itu seorang individu belum tentu memahami orang tua 

sebagai agen sosialisasi secara memadai. Bahkan bisa saja ia memahaminya 

secara keliru. Namun demikian, satu hal yang pasti adalah bahwa subyektivitas 

orang tua sebagai agen sosialisasi tersebut, tersedia secara obyektif bagi individu 

dan menjadi bermakna baginya, mengesampingkan bahwa apakah ada kesesuaian 

antara proses subyektifnya dan proses subyektif kita. 

Ketika seorang di sosialisasi tentang tindakan penyelewengan sebagai 

tindakan yang tercela, individu akan berusaha memahami atau menafsiran secara 

langsung dari suatu peristiwa obyektif tentang tindakan penyelewengan sebagai 

sesuatu yang bermakan secara subyektif baginya. Sosialisasi dikatakan berhasil 

ketika seorang individu memiliki pemahaman yang sama dengan pemahaman 

orang lain (orang tua). Atau dengan kata lain terdapat hubungan simetri yang 

tinggi antara kenyataan obyektif dengan kenyataan subyektif, dan dalam keadaan 

seperti ini berarti individu juga memahami tindakan penyelewengan sebagai 

tindakan yang tercela, sesuai pemahaman obyek identifikasinya yaitu orang 

tuanya. Namun sebaliknya ketika terjadi pemahaman yang a-simetris maka 

seorang individu bisa melakukan tindakan menyeleweng. Hal ini dikarenakan 

karena individu memiliki pemahaman subyektif yang berbeda berkaitan dengan 

tindakan penyelewengan. 
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Eksternalisasi menurut Berger terjadi sebagai proses dimana semua manusia 

yang mengalami sosialisasi yang tidak sempurna secara bersama-sama 

membentuk realitas baru. Hal ini memiliki arti bahwa ketika individu yang 

mengalami sosialisasi tidak sempurna/ kegagalan sosialisasi, maka akan 

membentuk pemahaman/penafsiran baru berkaitan dengan tindakan 

penyelewengan sebagai realitas yang baru dan memiliki makna tersendiri bagi 

mereka. 

Obyektivasi merupakan interaksi sosial dalam dunia intersubyektif yang 

dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi. Obyektivasi merupakan 

hasil yang dicapai baik mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia. 

Obyektivasi berkaitan erat dengan struktur sosial obyektif. Dimana Strutur sosial 

yang obyektif ini menurut Berger memang memiliki karakter tersendiri, namun 

asal mulanya harus dilihat sehubungan dengan eksternalisasi manusia atau 

interaksi manusia dalam struktur yang sudah ada.  

Berger menyatakan bahwa kenyataan sosial lebih diterima sebagai 

kenyataan ganda dari ada hanya sebagai kenyataan tunggal. Kenyataan kehidupan 

sehari-hari memiliki dimensi obyektif dan subyektif. Manusia adalah pencipta 

kenyataan sosial obyektif melalui proses eksternalisasi, dan sebagai kenyataan 

obyektif akan mempengaruhi kembali manusia melalui proses internalisasi (yang 

mencerminkan kenyataan subyektif). Dengan kemampuan manusia berfikir 

dialektis, dimana terdapat tesa, anti-tesa, dan sintesa Berger memandang 

masyarakat sebagai produk manusia dan manusia sebagai produk masyarakat. 
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1.6.BATASAN KONSEP 

1.6.1. Korupsi dan Penyelewengan Bantuan 

Korupsi menurut definisi yang banyak di acu, termasuk World Bank dan 

UNDP, adalah “ The abuse of public office for private gain”. Dalam arti yang luas 

definisi korupsi dapat diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik untuk 

kepentingan pribadi atau privat yang merugikan publik dengan cara-cara yang 

bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (Wijayanto dkk, 2009:6). 

Namun difinisi ini walaupun banyak diacu dan sangat membantu dalam 

mendifinisikan tindakan korupsi, namun definisi ini juga sepenuhnya belum 

mencakup arti yang sangat luas. Definisi korupsi menurut pengertian ini 

cenderung fokus pada sektor publik. Sementara tindakan korupsi yang dilakukan 

oleh privat belum tercakup walaupun sama-sama merugikan publik.  

Difinisi korupsi yang lebih memadai dan fleksibel untuk mengkategorikan 

tindakan korupsi yaitu difinisi yang dikeluarkan oleh Tranparansi Internasional. 

Difinisi korupsi diartikan sebagai “penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan 

orang lain, untuk kepentingan pribadi” (Wijayanto dkk, 2009:7). Jika tindakan 

penyelewengan dana bantuan korban bencana erupsi kelud didefinisikan menurut 

pengertian ini, maka jelas tindakan penyelewengan tersebut tergolong kedalam 

tindakan korupsi. Dimana orang orang yang diberikan kepercayaan untuk 

mengelola bantuan/ pendistribusian bantuan, menyalahgunakan kepercayaan yang 

diberikan publik untuk kepentingan pribadinya.  

Tindakan penyelewengan dalam kasus penggelapan bantuan korban bencana 

alam dapat dikategorikan sebagai praktek tindakan korupsi. Penyelewengan 
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diartikan sebagai proses/cara yang dilakukan individu/kelompok untuk berbuat 

curang seperti memanipulasi, menggelapkan, ataupun korupsi. Penyelewengan 

bantuan bencana berarti tindakan curang yang dilakukan individu/kelompok yang 

tidak sesuai dengan seharusnya, yaitu berupa, memanipulasi, menggelapkan, dan 

mengkorupsi bantuan bencana. 

1.6.2. Bencana Alam dan Erupsi Gunung Berapi 

Yang dimaksud dengan bencana alam menurut difinisi Departemen Sosial 

RI adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh gejala alam, 

seperti gunung meletus, tanah longsor, gempa bumi, banjir, tsunami, angin ribut, 

kebakaran hutan, kekeringan, yang dapat mengakibatkan korban dan penderitaan 

manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, dan lain-lain (Warto dkk, 

2002:5). Bencana alam terjadi secara tiba-tiba dan di luar kendali dari manusia. 

Bencana alam yang terjadi sering kali merugikan bagi masyarakat sekitar yaitu 

masyarakat yang berada di daerah rawan bencana. Bencana alam yang terjadi di 

suatu wilayah dapat menimbulkan kerugian yang besar misalnya hilangnya 

korban jiwa, harta benda dan rusaknya lingkungan hidup. 

Sedangkan definisi erupsi gunung berapi yaitu terjadinya letusan pada 

gunung berapi yang masih aktif, baik secara influsif maupun eksflusif, dan 

disertai dengan gempa vulkanik yang berulang serta muntahan material vulkanik 

seperti aliran lava, batu, kerikil/ pasir, dan abu. Menurut pengertian Departemen 

Sosial RI (1999), gunung meletus dan gempa bumi pada umumnya diawali 

dengan tanda-tanda suhu sekitar kawah naik, banyak sumber mata air kering, 

sering timbul gempa bumi, banyak binatang yang pindah, dan sering terdengar 
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suara gemuruh (Warto dkk, 2002:9). Erupsi gunung berapi menyebabkan 

rusaknya lingkungan karena timpahan material vulkanik yang dilontarkannya. 

Selain itu letusan gunung berapi juga dapat menyebabkan hilangnya korban jiwa 

akibat terjangan awan panas, debu/asap dan lain sebaginya. 

Sebagai negara yang berada pada jalur cincin api pasifik (ring of fire), 

Indonesia sangat rawan terhadap terjadinya letusan (erupsi) gunung berapi. Selain 

itu, karena letak/posisi Indonesia tersebut maka, jumlah gunung berapi yang 

dimiliki Indonesia sangat banyak. Di  Indonesia terdapat lebih dari 400 gunung 

api. Dan 127 diantaranya berstatus masih aktif dan menjadikan Indonesia sebagai 

negara dengan jumlah gunung berapi terbanyak di dunia. Daerah rawan bencana 

gunung berapi di Indonesia, antara lain provinsi Aceh, Sumatra Utara, Sumatra 

Barat, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur. 

1.6.3. Bantuan Publik 

Bantuan merupakan uluran tangan atau pemberian pertolongan dari 

seseorang/individu, kelompok/organisasi pemerintah, kepada orang lain atau 

masyarakat yang membutuhkan. Bantuan seringkali diberikan kepada orang-orang 

yang menghadapi kehidupan sulit misalnya masyarakat korban bencana. Bantuan 

yang diberikan dapat berupa bantuan dana/uang, benda/ barang, dan juga 

jasa/tenaga. 

1.6.4. Posko Bantuan 

Dalam penanggulangan bencana alam tidak bisa terlepas dari istilah posko 

sebagai elemen penting tanggap darurat bencana. Posko dalam situasi tanggap 

darurat bencana memiliki banyak akronim seperti pos koordinasi, pos 
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komando/pusat operasi dan koordinasi, dan pos tempat penampungan bantuan 

bencana. Sementara pegertian posko bantuan dalam konteks penanganan bencana 

merupakan suatu tempat yang dijadikan pusat pengelolaan bantuan bencana, yang 

meliputi beberapa fungsi seperti tempat penampungan bantuan bencana 

sementara, pos koordinasi distribusi bantuan, dan lain sebagainya. 

Pengelola posko yaitu para relawan sosial yang bekerja tidak semata-mata 

karena uang, tetapi karena panggilan nurani/jiwa sosial. Mereka bekerja juga tidak 

terpaku waktu, dan cenderung harus bekerja keras dan cepat karena situasi krisis 

bencana. Tujuan dari pembentukan posko bantuan yaitu untuk membantu 

mempercepat proses penanggulangan bencana. 

Beberapa fungsi posko dapat dibagi menjadi lima fungsi penting yaitu: (1) 

sebagai pusat koordinasi dan konsolidasi program penanggulangan bencana, (2) 

sebagai pusat data dan informasi (pengumpulan, pengelolahan, dan publikasi data 

bencana), (2) sebagai pusat pelayanan advokasi berdasarkan pengaduan, kepada 

pihak-pihak yang menyalahgunakan wewenang, menyelewengkan bantuan, serta 

menelantarkan korban dan pengungsi untuk kembali mendapatkan hak-haknya, 

(4) sebagai titik pengumpulan dan penyaluran bantuan, dan (5) sebagai sentral 

penanganan dan pelayanan pengungsi/korban bencana. 

1.7. METODOLOGI PENELITIAN 

1.7.1. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data-data 

kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian  yang bersifat  

penggalian data awal, yang selanjutnya digunakan untuk menyusun strategi dan 
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dipergunakan untuk analisis dengan tujuan membuat deskriptif, gambaran 

sistematik, faktual dan akurat mengenai realitas sosial tentang fenomena 

penyelewengan dana bantuan bencana meletusnya gunung Kelud oleh oknum-

oknum tertentu. 

1.7.2. Pendekatan dan Tipe Penelitian 

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif 

dengan tipe penelitian deskritif. Menurut Bogdan dan Biklen, S. (1992:21-22; 

dalam Rahmat, 2009: 2-3), penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif  berupa kata-kata yang tertulis ataupun lisan dari 

narasumber, dan apa saja yang dapat diamati dari subjek penelitian. Sedangkan 

John W. Creswell mendifinisikan pendekatan kualitatif sebagai proses penyidikan 

untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan pada 

penciptaan gambar holistik yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan 

pandangan informan secara terperinci, dan disusun dengan latar yang ilmiah 

(Patilima, 2005:3). Prof. Parsudi Suparlan, Antropolog Universitas Indonesia 

menyatakan bahwa pendekatan kualitatif seringkali dinamakan sebagai 

pendekatan yang humanistik, karena dalam pendeatan ini cara pandang, cara 

hidup, selera, ataupun ungkapan emosi dan keyakinan dari warga masyarakat 

yang diteliti sesuai dengan masalah yang diteliti, juga termasuk data yang harus 

dikumpulkan. Selain itu menurut Prof. Parsudi Suparlan yang menjadi sasaran 

kajian/penelitian adalah kehidupan sosial atau masyarakat sebagai sebuah 

kesatuan yang menyeluruh (Patilima, 2005:3). 
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Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif karena untuk 

memahami gejala penyelewengan, dapat dijelaskan dengan lebih mendalam 

tentang realitas penyelewengan bantuan bencana yang terjadi. Bagaimana 

pemaknaan subyek penelitian tentang realitas penyelewengan itu sendiri, yaitu 

penyelewengan dana/bantuan bencana meletusnya gunung Kelud. Selain itu, 

dengan penelitian kualitatif dapat diperoleh informasi yang akurat dan bermakna 

dari sudut pandang subyek penelitian, yaitu masyarakat yang tahu tentang realitas 

penyelewengan yang ada. Informasi itu dapat berupa realitas penyelewengan yang 

dilihat dan diketahui masyarakat. Dengan digunakannya metode kualitatif, maka 

data yang diperoleh dapat lebih mendalam, dan bermakna sehingga tujuan 

penelitian dapat dicapai. Penggunaan metode penelitian kualitatif ini,  

dikarenakan memang permasalahan pada penelitian ini lebih tepat dicarikan 

jawabannya dengan metode kualitatif.  

Dalam penelitian  ini dimaksudkan untuk mendiskripsikan fenomena 

tindakan penyelewengan yang terjadi ketika meletusnya gunung Kelud, yaitu 

penyelewengan/ penggelapan dana/ bantuan bagi korban erupsi Kelud. Untuk 

memahami permasalahan yang dikaji ini, akan digunakan landasan berfikir yaitu 

teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger sebagai orientasi teoritik untuk memahami 

makna suatu gejala. Dengan teori Berger tersebut, peneliti akan mencoba untuk 

menganalisis fenomena tentang penyelewengan bantuan, guna untuk menjawab 

permasalahan penelitian yang dikaji.  
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1.7.3. Lokasi dan Setting Penelitian 

Lokasi dalam penelitian ini berada di daerah lereng gunung Kelud, tepatnya 

di kecamatan Kepung dan kecamatan Puncu, kabupaten Kediri. Penelitian ini 

dilakukan di lingkungan masyarakat yang tinggal di lereng gunung Kelud, serta 

yang terkena dampak dan menjadi korban meletusnya gunung Kelud pada 

Februari 2014. Letak daerah ini sendiri berada di sebelah timur dari  kota Kediri, 

dengan jarak sekitar 35 km dari pusat kota Kediri. Lokasi penelitian ini berada 

sangat dekat dengan puncak gunung Kelud, dimana ketika erupsi terjadi wilayah 

ini menjadi salah satu yang paling terdampak dengan rusaknya lingkungan dan 

bangunan yang parah. 

Adapun alasan dipilihnya lokasi penelitian di Kediri sebagai daerah bencana 

erupsi Gunung Kelud, dan bukan daerah lain seperti kabupaten Magelang atau 

Kabupaten Sleman sebagai daerah bencana erupsi Merapi, ataupun daerah-daerah 

lain yang terkena bencana alam, yaitu karena pertama, bencana erupsi gunung 

Kelud merupakan bencana yang selalu memiliki dampak yang jauh lebih besar 

dibanding bencana-bencana lain. Dilihat dari sejarah letusan-letusnnya, gunung 

Kelud pernah mengalami letusan yang besar, seperti letusan yang terjadi pada 

tahun 1901, 1919, 1951, 1966, 1990. Kedua, dalam penanggulangan bencana 

meletusnya gunung Kelud telah mendapatkan penghargaan dari BNPB, sebagai 

penanggulangan bencana yang terbaik dan dijadikan percontohan untuk daerah 

bencana lainnya. Dan ketiga, bencana meletusnya gunung Kelud terjadi diawal 

tahun 2014 dan menjadi bencana alam yang memiliki dampak terbesar pada tahun 

2014. Dampak yang dimaksud bukan dilihat dari jumlah korban jiwa, namun 
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dampak kerusakan lingkungan yang parah dan menghabiskan dana yang besar 

untuk proses rehabilitasi.  

Selain itu alasan pemilihan lokasi ini di kabupaten Kediri dan bukan di 

Malang ataupun Blitar didasarkan karena wilayah Kediri mengalami kerusakan 

yang parah ketika gunung Kelud meletus pada tahun 2014. Wilayah Kediri 

menjadi wilayah yang terdampak lebih parah dibanding tiga kabupaten lain yaitu 

kabupaten Malang dan kabupaten Blitar, baik dari aspek kerusakan lingkungan, 

tempat tinggal maupun lahan pertanian. Kerusakan rumah di Kediri mencapai 

10.554 unit, sedangkan di kabupaten Malang dan Blitar hanya 1.510 unit dan 383 

unit. Dengan begitu, proses rehabilitasi dan uluran bantuan untuk perbaikan 

bangunan lebih besar berada di wilayah Kediri. Sehingga dengan alasan-alasan 

diatas, peneliti memilih lokasi Kediri sebagai tempat penelitin ini, karena di 

anggap sebagai lokasi yang lebih tepat dan menarik. Dengan pemilihan lokasi ini 

diharapkan peneliti dapat menemukan realitas penyelewengan yang terjadi dengan 

lebih jelas dan lebih banyak. 

1.7.4. Teknik Penentuan Informan 

Proses penentuan informan menjadi tahap yang penting dan harus dilakukan 

dengan hati-hati. Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini 

menggunakan teknik Purpossive. Teknik ini membutuhkan kemampuan dan 

pengetahuan peneliti yang baik tentang informan yang akan dipilih. Dimana 

peneliti harus mengetahui secara baik kriteria informan yang dipilih, sesuai 

dengan informasi yang dimiliki terkait fokus yang dikaji. Untuk itu dalam 

penentuan informan disini peneliti harus benar-benar mengetahui dan 
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beranggapan bahwa informan yang dipilih nantinya bisa memberikan informasi 

yang diinginkan sesuai dengan permasalahan yang dikaji, yaitu penyelewengan 

bantuan untuk korban meletusnya gunung Kelud. 

Untuk itu dalam memilih informan penelitian ini ada beberapa kriteria yang 

harus dipenuhi. Kriteria-kriteria tersebut yaitu, pertama, informan haruslah 

individu/masyarakat yang menjadi korban bencana meletusnya gunung Kelud, 

ataupun individu yang bukan menjadi korban bencana, namun  bersentuhan 

langsung dengan proses penanggulangan bencana tersebut. Kedua, informan yang 

dipilih mengetahui informasi-informasi berkaitan dengan permasalahan penelitian 

yang dikaji, yaitu informasi mengenai bantuan bencana dan penyelewengan 

bantuan bencana. Dan Ketiga, informan yang dipilih bersedia untuk dijadikan 

narasumber dan memberikan informasi penting kepada peneliti. 

Selain  dari tiga kriteria yang dijadikan acuan dalam memilih informan, 

peneliti juga memberikan kriteria lain untuk informan-informan khusus/tambahan 

yaitu pertama, informan khusus ini merupakan individu yang memiliki peran 

penting di dalam struktur sosial masyarakat, seperti kepala desa. Kedua, informan 

khusus ini memiliki peran penting dalam proses penanggulangan bencana seperti 

penanggung jawab posko bantuan bencana, baik di tingkat desa, maupun 

kecamatan. Dan ketiga, informan tambahan ini merupakan salah satu dari relawan 

penanngulangan bencana yang mengetahui isu penting dalam penelitian ini yaitu 

penyelewengan bantuan bencana. 

Untuk jumlah informan dalam penelitian ini tidak diberikan batasan oleh 

peneliti di awal pengumpulan data. Hal ini dikarenakan dalam penelitian kualitatif 
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memiliki tujuan untuk mencari kualitas data dan tidak terpaku pada 

kuantitas/jumlah informan. Maksudnya pencarian informan akan dihentikan pada 

periode tertentu ketika data penelitian telah mencapai titik jenuh, yaitu satu fase 

dimana informan-informan penelitian tidak memberikan informasi baru lagi 

berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Seperti halnya dalam penelitian ini, 

jumlah informan hanya sampai sepuluh informan, dan tidak di berikan tambahan 

informan lagi karena dirasa data penelitian telah berada pada titik jenuh. 

Berikut ini daftar dari sepuluh Informan yang menjadi narasumber dalam 

penelitan ini. Informan-informan tersebut dipilih dengan berbagai pertimbangan 

tertentu yang telah di tetapkan oleh peneliti. Untuk nama informan sengaja di 

ganti dengan inisial untuk menjaga kerahasiaan identitas asli mereka. 

Tabel.1.1. Informan Penelitian 

No. Informan 
Jenis 

Kelamin 
Usia Alamat Status Informan 

1 BW Laki-laki 40 
Tahun 

Dsn.Laharpan, 
Ds. Puncu 

Masyarakat 
korban Bencana 

2 SY Laki-laki 44 
Tahun 

Dsn. Kenteng 
Timur, 

Ds.Besowo 

Masyarakat 
korban Bencana 

3 SP Perempuan 37 
Tahun 

Dsn.Puncu,  
Ds. Puncu 

Masyarakat 
korban Bencana 

4 BB Perempuan 42 
Tahun 

Dsn.Puncu,  
Ds. Puncu 

Masyarakat 
korban Bencana 

5 SM Perempuan 66 
Tahun 

Ds. Asmoro 
Bangun 

Masyarakat 
korban Bencana 

6 MJ Laki-laki 66 
Tahun 

Dsn. Laharpan, 
Ds.Puncu 

Masyarakat 
korban Bencana 

7 RU Laki-laki 23 
Tahun 

Ds.Selodono, 
Kabupaten Kediri Relawan 

8 SS Laki-laki 65 
Tahun 

Dsn. Laharpan, 
Ds. Puncu 

Masyarakat 
Korban Bencana 

9 ST Laki-laki 55 
Tahun Desa Puncu Team Evakuasi/ 

Waka Polres 
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10 
EW Laki-laki 43 Puncu 

Koordinaor 
penanggulangan 
bencana tingkat 

Kecamatan 
Puncu 

 

1.7.5. Instrument Penelitian 

Salah satu ciri dari penelitian kualitatif adalah peran/kedudukan peneliti 

yang tidak dapat dipisahkan dengan proses penelitian itu sendiri. Peran peneliti 

dalam penelitian kualitatif sangat berbeda dengan penelitian kuantitatif, dimana 

dalam penelitian kualitatif peneliti berperan sebagai instrument penelitian itu 

sendiri. Artinya bahwa peran peneliti dalam penelitian kualitatif yaitu sebagai alat 

utama dalam pengumpulan data dengan metode wawancara mendalam (in—depth 

interview). 

Berdasarkan pengertian di atas, maka dalam penelitian ini kedudukan 

peneliti selain sebagai pengumpul data juga sekaligus sebagai instrument 

penelitian. Oleh karena itu kehadiran peneliti adalah sebagai wujud instrument 

yang memiliki hubungn interaktif dengan subyek penelitian. Peneliti turun 

langsung ke lapangan yaitu lokasi penelitian, untuk berinteraksi dan 

mengumpulkan data dari subyek penelitian. Dalam pengumpulan data, peneliti 

menggunakan metode wawancara mendalam sebagai teknik yang utama. 

Disamping itu digunakan juga pedoman wawancara (guide interview) untuk 

mendukung peneliti dalam kegiatan wawancara yang dilakukan. 
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1.7.6. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara mendalam (in—depth interview) sebagai teknik penjaringan data yang 

utama. Adapun pengertian wawancara mendalam yaitu suatu proses memperoleh 

keterangan/informasi terkait permasalahan/fokus penelitian yang dikaji, dengan 

cara tanya jawab secara tatap muka antara pewawancara dengan informan atau 

orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa pedoman wawancara (Rahmat, 

2009:5). Dalam penjaringan data melalui wawancara mendalam (in—depth 

interview) digunakan alat perekam suara berupa tape recorder. Namun alat 

perekam suara ini digunakan peneliti ketika keadaan/situasi mendukung. 

Sebaliknya ketika situasi tidak mendukung untuk digunakan alat perekam suara, 

misalnya dapat mengurangi keterbukaan subyek penelitian dalam memberikan 

informasi, maka data yang diperoleh hanya disimpan dalam ingatan peneliti. 

Selanjutnya data dari hasil wawancara tersebut akan diolah dengan menuliskan 

dalam deskripsi atas apa yang telah didengar oleh peneliti. 

Selain itu untuk waktu pengumpulan data dalam penelitian ini dibatasi 

sampai peneliti telah mendapat data yang cukup dan memadai untuk menjawab 

permasalahan penelitian serta mengungkap realitas penyelewengan yang terjadi. 

Atau pengumpulan data dihentikan ketika data yang diperoleh dilapangan telah 

mencapai titik jenuh. Yaitu satu fase dimana informan-informan penelitian tidak 

memberikan informasi baru lagi, atau informan penelitian memberikan informasi-

informasi yang sama dengan informan-informan sebelumnya. 
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1.7.7. Teknik Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu personal file, 

analisis file, dan processing file. Analisis data secara berurutan yaitu; pertama 

personal file (mengumpulkan data yang telah diperoleh baik berbentuk transkip 

maupun data mentah lainnya), kedua analisis file (data-data yang telah diperoleh 

dalam bentuk transkip atau bentuk lain dilakukan analisis), dan ketiga yaitu 

processing file (file-file yang ada di proses). Dari catatan data yang diperoleh dari 

lapangan/catatan lapangan (field note) kemudian dilakukan pengkodean, 

kategorisasi atau klasifikasi kemudian disusun secara sistematis. Setelah itu 

dilakukan langkah penyusunan tema-tema berdasarkan analisis data tersebut. 

Sebagai bahan pijakan sekaligus pisau analisis digunakan teori-teori yang relevan 

dan hasil-hasil penelitian terdahulu.  

Penelitian ini menggunakan teknik analisis menurut Milles dan Huberman 

(1992) dalam melakukan analisis data kualitatif, data yang muncul berupa kata-

kata dan rangkaian angka (Patilima, 2005: 98). Data yang dikumpulkan dari hasil 

wawancara mendalam, selanjutnya diproses mealui rekaman sampai pencatatan. 

Analisa kualitatif tetap menggunakan  kata-kata dan kalimat yang digunakan 

dapat diperluas.  Alur yang dipakai oleh Milles dan Huberman antara lain : 

1. Reduksi data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-

catatan lapangan. Reduksi dilakukan secara terus-menerus selama 

pengumpulan data berlangsung. 
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2. Penyajian data 

Sekumpulan informasi yang tersusun memberikan suatu kemungkinan 

adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.  

3. Penarikan kesimpulan 

Dari permulaan pengumpiulan data, peneliti mulai mencari arti 

benda-benda, pola-pola, penjelasan, bahkan alur sebab-akibat. Kesimpulan 

terakhir tergantung pada besarnya catatan lapangan. Penarikan kesimpulan 

merupakan pembuktian kembali yang dilakukan untuk mencari 

pembenaran dalam fokus peneliti sehingga validitas dapat tercapai. 

1.7.8. Tahap-tahap Penelitian 

Proses pelaksanaan penelitian dimulai dari penelitian pendahuluan, 

pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan terakhir penulisan laporan hasil 

penelitian. Adapun Tahap-tahap dalam penelitian ini yaitu: 

1) Persiapan penelitian : menentukan fokus penelitian, studi kepustakaan, 

menyusun kerangka pemikiran dan pendekatan, prosedur/ metode penelitian 

2) Persiapan pengumpulan data : penyusunan instrument penelitian, penentuan 

informan, pra lapangan/ observasi pendahuluan. 

3) Pengumpulan data : pengumpulan data sekunder, pengumpulan data primer 

(wawancara mendalam/indepth interview) 

4) Pengolahan data : transkip, klasifikasi data 

5) Analisis data : interpretasi data, menyusun kerangka penulisan laporan. 

6) Penulisan laporan penelitian 

7) Presentasi laporan penelitian 
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