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VI. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil analisis temuan penelitian rencana strategi BPBD Kota Bandar 

Lampung dalam menanggulangi wilayah kekeringan Kecamatan Sukabumi ini, 

maka dapat disimpulkan bahwa strategi BPBD Kota Bandar Lampung dalam 

penanggulangan kekeringan di Kecamatan Sukabumi adalah sebagai berikut : 

 

1. Rencana strategi yang realisasikan adalah berupa  melakukan pengeboran di 

setiap titik wilayah yang mengalami kekeringan dan menyosialisasikan kepada 

warganya untuk membuat sumur resapan air (lubang biopori) di rumah tinggal 

masing-masing. Biopori ini adalah pengambilan air tanah yang tidak diimbangi 

dengan semangat konservasi, yaitu dengan memasukkan air hujan ke dalam 

tanah akan berakibat pada berkurangnya ketersediaan air tanah. Pada daerah 

yang baru terbangun, dengan mengubah ground cover dari bahan yang tidak 

ramah pada sumberdaya air, dari sawah atau tegalan menjadi permukiman 

dengan segala bentuk bahan perkerasan halamannya, membuat debit air larian 

meningkat drastis, sehingga masyarakat dalam pemenuhannya akan air bersih 

memanfaatkan keberadaan air tanah dengan membuat sumur dangkal. BPBD 

juga mendistribusikan air bersih kepada warga yang membutuhkan guna 

memenuhi kebutuhan hidup. Rencana strategi ini sudah direalisasikan oleh 
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BPBD di sejumlah tempat, dan belum diterapkan disemua tempat yang 

mengalami kekeringan dikarenakan program ini masih terbilang baru dan 

kurangnya pendidikan satuan kerja di BPBD Kota Bandar Lampung tentang 

kegiatan sumur biopori ini menjadi salah satu kendala. Dikarenakan sumber 

daya manusia yang ada di BPBD banyak berasal dari lulusan disiplin ilmu, 

seperti : ekonomi, sosial dan lain-lain. Bukan berasal dari pendidikan geologi 

atau geografi. 

2. Prediksi sejumlah daerah yang berpotensi kekeringan ditengarai diperoleh dari 

hasil penelusuran BPBD Kota Bandar Lampung saat peninjauan di lapangan 

serta laporan dari setiap kecamatan. BPBD Kota Bandar Lampung masih 

merupakan lembaga baru, sehingga dalam hal penyediaan sarana dan prasarana 

pendukung BPBD Kota Bandar Lampung masih dibantu oleh BNPB, sehingga 

tidak banyak kegiatan yang dilakukan oleh BPBD dalam fase prediksi ini. 

3. Pemberian bantuan darurat yang dilakukan oleh BPBD Kota Bandar Lampung, 

adalah tindakan penanggulangan yang dilakukan disesuaikan berdasarkan 

kondisi daerah masing-masing. BPBD mencontohkan, untuk daerah yang 

memiliki sumber air dalam tanah, penanganan yang dilakukan yakni 

pembuatan sumur bor. Sedangkan pada daerah kelurahan yang memiliki 

sumber air cukup jauh akan dibuat sumur biopori/sumur resapan air dan suplai 

air bersih langsung menggunakan kendaraan tanki. Berdasarkan tugas pokok 

dan fungsi yang ditetapkan oleh pemerintah, BPBD Kota Bandar Lampung 

hanya bertanggungjawab pada pelaksanaan kegiatan sosialisasi 

penanggulangan kekeringan di lingkungan kota saja, artinya untuk pelaksanaan 

kegiatan sosialisasi atau kegiatan sosialisasi di daerah kabupaten/provinsi telah 
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menjadi tanggungjawab dari BPBD masing-masing kabupaten/provinsi. 

Hubungan kerja antara BPBD kota dengan BPBD kabupaten/provinsi bersifat 

memfasilitasi/koordinasi dan pada saat penanganan darurat bencana BPBD 

kota cepat melaksanakan fungsi komando, koordinasi dan pelaksana. 

4. Rehabilitasi merupakan tindakan yang diambil setelah bencana oleh BPBD 

Kota Bandar Lampung, dalam fase ini BPBD Kota Bandar Lampung akan 

membagikan air bersih secara gratis kepada warga yang merasa kekurangan 

air, kemudian mensosialisasikan kepada masyarakat tentang manajemen 

pemanfaatan air di rumah tinggalnya masing-masing, hal ini menjelakskan 

bahwa pengelolaan sumur bor dan sarana lainnya akan dilimpahkan kepada 

warga setempat. Kegiatan ini juga sangat penting untuk mengantisipasi dampak 

dari kekeringan selama musim kemarau. 

5. Dalam fase rekonstruksi ini, biasanya BPBD Kota Bandar Lampung 

mengadakan rapat koordinasi dengan BPBD kabupaten/provinsi yang diadakan 

paling sedikit satu kali dalam satu tahun. Kegiatan rapat ini bertujuan untuk 

mengetahui hasil evaluasi kegiatan sosialisasi penanggulangan bencana 

kekeringan yang dilakukan BPBD kabupaten/provinsi ke masyarakat, sehingga 

dari hasil rapat tersebut dapat diketahui kegiatan apa saja yang telah dilakukan 

pada masing-masing BPBD kabupaten/provinsi, apakah strategi yang sudah 

dilakukan sesuai atau belum, apa hambatan dan masalah yang ditemui, dan 

sebagainya. Dan recana strategi yang direalisasikan oleh BPBD Kota Bandar 

Lampung adalah berupa kegiatan  mitigasi dan kesiapsiagaan yaitu pembuatan 

sumur bor, penyediaan air bersih di rumah tinggal warga, pembagian air bersih 

dan pembuatan sumur biopori di rumah tinggal warga. Dalam hal ini BPBD 
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memanfaatkan berbagai peralatan dan wewenang yang dimilikinya dalam 

banyak cara untuk memfasilitasi masyarakat yang mengalami kekeringan 

khususnya di Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung, kemudian tanggapan 

yaitu berupa cepat tanggap dalam melayani masyarakat yang membutuhkan 

bantuan dalam mencukupi kebutuhan dasar serta pemberian sarana dan 

prasarana ke masyarakat yang mengalami kekeringan, dan yang terakhir adalah 

pemulihan yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh BPBD Kota Bandar 

Lampung mulai dari tahap pemberian informasi, pelayanan masyarakat yang 

membutuhkan bantuan, dan kegiatan pemulihan kondisi kehidupan masyarakat, 

misalnya pemberian fasilitas air bersih, sumur bor dan sumur biopori. 

 

B. Saran  

 

Adapun saran atau rekomendasi berdasarkan hasil penelitian ini adalah :  

1. Saran untuk Pemerintah   

Melalui hasil penelitian ini diharapkan pemerintah mampu membantu melalui 

berbagai program. Masukan program atau kebijakan dari pemerintah tersebut 

merupakan salah satu bagian dari faktor eksternal yang turut memengaruhi 

penduduk dalam mengatasi kekeringan. Seperti program pembuatan sumur 

biopori/resapan air yang seharusnya di setiap wilayah yang mengalami 

kekeringan sudah direalisasikan, tujuannya agar masyarakat bisa 

meminimalisir dampak buruk dari kekeringan itu sendiri, misalnya krisis air 

bersih, kemudian hal ini agar memelihara keberlanjutan fungsi lingkungan, 

khususnya keberlanjutan ketersediaan air yang sangat dibutuhkan oleh 

masyarakat itu sendiri,  agar pemanfaatan lubang biopori tidak hanya dapat 
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dimanfaatkan oleh penduduk yang memiliki sumur saja, melainkan untuk 

seluruh penduduk secara merata.  

1. Saran untuk BPBD Kota Bandar Lampung 

Melalui hasil penelitian ini, BPBD mampu melaksanakan rencana strategi 

dengan memusatkan perhatian pada pemanfaatan sumber-sumber daya 

esesnsial yang tersedia guna meningkatkan kualitas dari lembaga BPBD 

sendiri, misalnya meningkatkan keterampilan dalam proses sosialisasi 

penanggulangan kekeringan. Di sini terlihat bahwa program dan kegiatan yang 

ada di BPBD Kota Bandar Lampung yaitu pendidikan dan kesiapsiagaan dalam 

menghadapi bencana kurang ditingkatkan. Kemudian beberapa hal yang harus 

diperhatikan oleh BPBD Kota Bandar Lampung, BPBD harus mengetahui 

dengan jelas kondisi fisik dari Kecamatan Sukabumi itu sendiri, hal ini penting  

terutama terkait kondisi sumber daya airnya. Hal ini utamanya berhubungan 

dengan program-program bantuan fisik pengadaan air bersih bagi penduduk. 

Kesulitannya adalah penyediaan informasi peringatan dan prediksi  

dikarenakan kurangnya pengetahuan dari sumber daya manusia di BPBD Kota 

Bandar Lampung itu sendiri. 

Rencana trategi pembuatan sumur tadah hujan dilakukan oleh masyarakat 

Kecamatan Sukabumi dalam penelitian ini, dalam hal ini berarti penyediaan 

ruang untuk air memiliki peran penting untuk mengatasi kesulitan akibat 

kekeringan. Lebih jauh lagi, hal tersebut tidak hanya mengatasi kesulitan akibat 

kekeringan, melainkan kehidupan makhluk hidup pada umumnya. Oleh karena 

itu, penyediaan ruang untuk air, kemudian untuk sumur biopori ini perlu 

diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam merencanakan ruang darat sebagai 
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wadah kegiatan manusia. BPBD Kota Bandar Lampung perlu memerhatikan 

ruang-ruang bagi air tersebut agar berdampingan dengan ruang kegiatan 

manusia. Beberapa hal di atas perlu diperhatikan oleh pemerintah atau pihak 

luar lainnya yang ingin memberikan bantuan kepada masyarakat setempat. 

Dengan demikian, diharapkan hasil dari program atau kebijakan tersebut dapat 

maksimal mengatasi permasalahan kekeringan dan kesulitan-kesulitan yang 

dialami penduduk akibat kekeringan tersebut. Lebih jauh lagi, kebijakan atau 

program yang selaras dengan penduduk lokal tersebut dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan wilayah setempat. 

 

2. Saran untuk Penelitian Selanjutnya  

  

Untuk memperdalam analisis dan hasil temuan, beberapa saran atau rekomendasi 

untuk penelitian selanjutnya adalah :  

a) Penelitian yang berfokus pada proses perubahan rencana strategi dan faktor-

faktor yang memengaruhi perubahan rencana strategi tersebut. Penelitian ini 

dapat berkontribusi dalam pembentukan konsep atau teori strategi yang 

masih belum banyak ditemukan.  

b) Penelitian yang berfokus pada dampak dari rencana strategi, baik dampak 

positif maupun negatif terhadap masyarakat dan lingkungannya. Penelitian 

ini penting karena dapat memberikan masukan untuk perumusan solusi 

penanganan dari dampak bencana kekeringan yang memiliki dampak positif 

yang optimal dan dampak negatif yang minimal. 

c) Penelitian yang berfokus pada rencana strategi terhadap perubahan iklim 

secara komprehensif. Maksudnya adalah tidak hanya berfokus pada salah 
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satu dampak perubahan iklim yakni kekeringan seperti pada penelitian ini. 

Hal ini penting untuk membantu dalam perumusan kebijakan atau program 

penanganan perubahan iklim secara menyeluruh. 

 


