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LAMPIRAN  

LAMPIRAN 1 

PEDOMAN WAWANCARA 

Nama   : Diki Sudrajat, ST., M.Si    

Jabatan  : Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi  

Instansi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung 

Nama  : Dewi Sri Purwanti, S.T. 

Jabatan  : Kepala Seksi Rekonstruksi 

Instansi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung 

Nama  : Yayan Setiana. A.Md 

Jabatan  : Kepala Desa 

Instansi  : Desa Dayeuhkolot 

 

PERTANYAAN WAWANCARA 

1) Standar dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan (jelaskan sedikit) 

a. Bagaimana pemahaman pelaksana tentang Perda Nomor 2 Tahun 2013 

Kabupaten Bandung tentang penanggulangan bencana? 

b. Apakah sumberdaya pelaksana BPBD sudah memiliki keterampilan dan 

pemahaman/standar kualifikasi  yang diperlukan dalam melaksanakan 

tanggung jawabnya? 

c. Bagaimana proses perbaikan/pemulihan lingkungan daerah bencana? 

d. Bagaimana proses pemberian bantuan perbaikan rumah pada masyarakat?  

e. Bagaimana proses pemulihan psikologis pasca bencana? 

f. Bagaimana pelayanan kesehatan pasca bencana? 

g. Bagaimana pemulihan fungsi pelayanan publik dan pemerintahan daerah 

setempat? 

2) Sumber-sumber kebijakan 

a. Apakah jumlah sumber daya pelaksana BPBD sudah memadai?  

b. Bagaimana dukungan sumber daya anggaran guna membiayai 

operasionalisasi dalam penanggulangan bencana banjir sudah memadai dalam 

pasca bencana banjir? 

c. Apakah ada intensif dalam melaksanakan kebijakan pasca bencana? 
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3) Karakteristik organisasi pelaksana 

a. Bagaimana pengetahuan, pemahaman dan pendalaman pada kebijakan pasca 

bencana? 

b. Apa respon para pelaksana kebijakan apakah menerima/netral/menolak? 

4) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan 

a. Bagaimana komunikasi dan koordinasi terhadap dampak banjir antar instansi 

setelah banjir? 

b. Bagaimana koordinasi dari Desa ke BPBD?  

c. Bagaimana koordinasi antar BPBD dengan phak terkait? 

d. Apakah ada laporan dari masyarakat ke desa mengenai kerusakan yang 

dialami oleh masyarakat? 

e. Bagaimana desa menindaklanjuti laporan masyarakat tersbut? 

5) Disposisi atau sikap para pelaksana 

a. Bagaimana pemahaman dan kepatuhan para pelaksana terhadap rencana dan 

tujuan? 

b. Bagaimana ketegasan BPBD sebagai pemberi komando dalam koordinasi 

antar lembaga? 

6) Lingkungan sosial, ekonomi dan politik 

a.   Bagaimana dukungan dari masyarakat sekitar dalam pasca bencana banjir? 

apakah ada komunitas atau upaya dari masyarakat sekitar dalam pasca 

bencana? 

b.   Apakah ada terjadinya konflik setelah terjadinya bencana? 

c. Bagaimana keadaan sosial masyarakat setelah banjir? 

d. Bagaimana perhatian dari para pemangku kebijakan terkait misal (Pemda, 

DPRD) dalam menyikapi pasca bencana banjir? 

e. Bagaimana dengan aspek ekonomi berupa dampak terhadap ekonomi 

masyarakat dari kebijakan yang diimplemenasikan? 
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LAMPIRAN 2 

PEDOMAN OBSERVASI  

1. Proses implementasi kebijakan Badan Penangggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Bandung di Desa Dayeuhkolot 

2. Waktu Observasi   : 

3. Tempat Observasi : BPBD Kab Bandung dan Desa Dayeuhkolot 

 

Pengamatan Fokus Parameter 

Proses Implementasi 

Kebijakan Pasca Bencana 

Banjir Pada BPBD Kab 

Bandung 

Proses Implementasi 

Kebijakan Pasca Bencana 

Banjir 

. Ukuran dan tujuan 

kebijakan 

b.Sumber-sumber 

kebijakan 

c. Ciri-ciri atau sifat 

Badan/Instansi pelaksana 

d. Komunikasi antar 

organisasi terkait dan 

kegiatan-kegiatan 

pelaksanaan 

e. Sikap para pelaksana 

f. Lingkungan ekonomi 

sosial politik 
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LAMPIRAN 3 

DOKUMENTASI 

 

Dokumentasi bersama Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi  

BPBD Kabupaten Bandung 
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Dokumentasi bersama Kepala Seksi Rehabilitasi BPBD Kabupaten Bandung 

 

 

Dokumentasi bersama Kepala Desa Dayeuhkolot 
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LAMPIRAN 4 

SURAT IZIN PENELITIAN 
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LAMPIRAN 5 

SK DOSEN PEMBIMBING  

 

 


