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VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya,

maka kesimpulan yang diperoleh dari Kapabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah

(BPBD) Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

Kapabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung dalam

penanggulangan bencana dilihat dari Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, Keuangan, Tekhnis

dapat dinilai belum baik. Dari beberapa fokus penelitian ada beberapa unsur yang belum

terpenuhi oleh BPBD Kota Bandar Lampung untuk mencapai organisasi yang capable

(berkemampuan baik) diantara nya :

1. Bedasarkan kelembagaan BPBD Kota Bandar Lampung dalam hal struktur organisasi

sudah cukup baik dilihat dari pembagian tugas dan wewenang yang sudah efektif, namun

dalam hal jaringan di BPBD Kota Bandar Lampung yang melibatkan beberapa instansi

masih terdapat kekurangan, yakni intansi – instansi tersebut belum pernah dilibatkan dan

belum mengetahui kalau berada dalam jaringan BPBD Kota Bandar Lampung, sehingga

dalam penanganan bencana instansi – instansi tersebut belum pernah terlibat.

2. Dari segi sumber daya manusia belum ada pelatihan yang cukup terhadap personel yang

ada, serta mengirimkan delegasi untuk mengikuti workshop atau pendidikan pelatihan

dari BPBD yang ada di daerah lain yang pernah mengalami bencana nasional.
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3. Keuangan yang dimiliki oleh BPBD Kota Bandar Lampung masih sangat minim,

sehingga penanganan bencana tidak berjalan efektif.

4. Dalam logistik manajemen bencana yang dimiliki oleh BPBD Kota Bandar Lampung

terdapat kekurangan dalam jumlah mobil pemadam kebakaran serta logistik peralatan

yang tidak bisa terpakai lagi seperti baju anti panas yang fungsi nya dalam membantu

pemadaman kebakaran

5. Tidak efektif nya sosialisasi ataupun pemberian informasi kepada masyarakat tentang

potensi bencana yang mengancam di wilayah Kota Bandar Lampung.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti kepada pihak BPBD Kota Bandar Lampung ialah

sebagai berikut:

1. Memperjelas tugas pokok dan fungsi dari masing – masing dinas atau instansi yang

terlibat dalam penanggulangan bencana, karena beberapa dinas ataupun instansi yang

terlibat belum seluruhnya mengetahui apa yang menjadi tugas mereka dalam

penanggulangan bencana serta menambah jaringan BPBD dalam hal mitigasi bencana,

seperti Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Pendidikan dan BPPLH tujuan nya ialah

untuk memperkuat pencegahan bencana yang dilakukan oleh BPBD Kota Bandar

Lampung.

2. Koordinasi antar dinas ataupun instansi yang terlibat perlu dibangun ataupun ditingkatkan

kembali oleh BPBD Kota Bandar Lampung, karena selama ini dinas ataupun instansi lain
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belum pernah dihubungi ataupun diminta keterlibatannya dalam penanggulangan

bencana.

3. Menambah kualitas pengetahuan para sumber daya manusia yang dimiliki oleh BPBD

Kota Bandar Lampung, dengan cara memberi pelatihan ataupun pendidikan manajemen

penanggulangan bencana dari ahli yang berkompeten ataupun mengirim para personel

yang dimiliki untuk menimba ilmu kepada instansi penanggulangan bencana di daerah

lain yang pernah menghadapi bencana dalam lingkup nasional.

4. Menambah alokasi dana untuk melaksanakan semua rangakaian proses manajemen

penanggulangan bencana, yang terdiri dari pencegahan, tanggap darurat serta pasca

bencana di Kota Bandar Lampung, serta dapat menyiapkan anggaran siap pakai untuk

penanganan bencana saat tanggap darurat.

5. Menambah logistik manajemen bencana pada masing – masing jenis penanganan bencana

seperti kendaraan operasional pemadam kebakaran , baju anti panas untuk personel dalam

memadamkan kebakaran, menambah alat deteksi bencana longsor dan tsunami. Serta

melibatkan masyarakat secara aktif dalam penaggulangan bencana, memberikan

informasi yang baik kepada masyarakat yang mendiami suatu wilayah rawan bencana

Kota Bandar Lampung, serta memberikan pendidikan yang baik dalam melakukan

penanganan bencana.


