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Curah hujan di Indonesia cukup tinggi dan memiliki cadangan air bersih yang melimpah,
namun kenyataannya tidak semua daerah memiliki cadangan air bersih dan melimpah,
sehingga masih ada daerah yang susah mendapatkan air bersih. Kecamatan Sukabumi Bandar
Lampung setiap tahunnya mengalami kekeringan saat memasuki musim peralihan, krisis air
bersih, dan pada puncaknya ketika musim kemarau tiba, akibatnya warga terpaksa
mengeluarkan uang agar bisa mendapatkan air bersih, bahkan hanya untuk minum sehari-
hari.

Salah satu badan atau lembaga yang menanggulangi kekeringan tersebut adalah Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung. Kompleksitas dari
permasalahan bencana tersebut memerlukan suatu rencana penataan atau perencanaan yang
matang dalam penanggulangannya, sehingga dapat dilaksanakan secara terarah dan terpadu.
Penanggulangan yang dilakukan selama ini belum didasarkan pada langkah-langkah yang
sistematis dan terencana, sehingga seringkali terjadi tumpang tindih dan bahkan terdapat
langkah upaya yang penting tidak tertangani.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah rencana stratgei BPBD Kota Bandar
Lampung dalam penanggulangan kekeringan di Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung.
Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana rencana strategi yang dilakukan
BPBD Kota Bandar Lampung dalam penanggulangan kekeringan di Kecamatan Sukabumi
Bandar Lampung.
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Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara mendalam, observasi, dan studi
pustaka. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan yaitu melalui tahap reduksi data,
tahap penyajian data, dan tahap kesimpulan data (verifikasi data).
Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa rencana strategi yang dilakukan
adalah berupa kegiatan pengeboran ke daerah atau titik wilayah kekeringan, sosialisasi
kepada masyarakat untuk membuat sumur biopori (sumur resapan) di rumah tinggal masing-
masing dan membantu masyarakat yang mengalami kekeringan dengan mengadakan kegiatan
distribusi air ke wilayah yang mengalami kekeringan yang dibantu oleh BNPB.

Melalui hasil penelitian ini BPBD diharapkan mampu melaksanakan rencana strategi dengan
meningkatkan kualitas dari lembaga BPBD sendiri dalam menanggulangi kekeringan secara
terkoordinasi, terarah dan terpadu sehingga rencana program dan kegiatan yang ada di BPBD
Kota Bandar Lampung dapat terealisasikan sesuai dengan yang diharapkan.
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