
 

 

VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab 

sebelumnya, maka kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut: 

1. Proses Penanggulangan Bencana Banjir Tahun 2010 di Kota Bandar 

Lampung dilakukan dengan 3 tahap yaitu: 

a. Tahap PraBencana: 

Pada tahap Prabencana BPBD Kota Bandar Lampung telah melakukan 

identifikasi daerah rawan bencana, pemetaan jalur evakuasi, serta pendidikan 

kesiapsiagaan bencana. Tetapi pada Pra bencana ini belum sepenuhnya 

optimal, karena pada pemetaan jalur evakuasi sebagian masyarakat belum 

mengetahui adanya jalur evakuasi tersebut, sehingga kurangnya pengetahuan 

sistem penyelamatan diri ketika bencana terjadi. Pendidikan informal yang 

hanya untuk Satgas kebencanaan, tidak mengikutsertakan masyarakat di 

dalam pendidikan kebencanan tersebut. 

b. Tahap Tanggap Darurat: 

Pada tahap Tanggap Darurat BPBD Kota Bandar Lampung melakukan 

pengerahan Tim Reaksi Cepat (TRC), penyelamatan dan evakuasi korban, 
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dan perlindungan kelompok rentan serta pemenuhan kebutuhan dasar. Pada 

situasi tanggap darurat ini BPBD kota Bandar Lampung berupaya melakukan 

tahapan-tahapan penanggulangan tersebut sesuai dengan ketentuan. 

c. Tahap Pasca Bencana: 

Pada tahap Pasca Bencana BPBD Kota Bandar Lampung melakukan kegiatan 

pemulihan, yang dilakukan dengan Rekonstruksi serta Rehabilitasi terhadap 

bencana yang terjadi. Pada Pasca bencana ini juga BPBD Kota Bandar 

Lampung berupaya melakukan kegiatan tersebut dengan baik, hal itu dengan 

memberikan bantuan kepada masyarakat korban, dan memulihkan sarana 

prasarana yang rusak, baik itu rumah maupun fasilitas lainnya. 

d. Bahwa penanganan bencana sudah seharusnya diletakkan dalam tinjauan multi 

disiplin dan lintas dispilin, multi sektor dan lintas sektor. Dan juga bencana 

adalah masalah pembangunan yang harus diatasi. Program pembangunan tidak 

dengan sendirinya mengurangi kerentanan terhadap bahaya alam, sebaliknya 

program pembangunan tanpa disadari dapat melahirkan bentuk-bentuk 

kerentanan baru atau memperburuk kerentanan yang telah ada.  

2. Kendala yang dihadapi dalam penanggulangan banjir tahun 2010 di 

Kota Bandar Lampung yaitu: 

 

a) Kurangnya Sosialisasi serta informasi kepada masyarakat baik dari BPBD 

Kota Bandar lampung maupun pemerintah kota mengenai kegiatan yang 

dilakukan dalam menangani masalah banjir. Akibatnya, harapan dari 

meratanya pengetahuan warga akan kebencanaan tidak tercapai, karena 
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kurangnya pendekatan pemerintah kepada masyarakat, sehingga pada saat 

pelaksanaan kegiatan pendidikan, pelatihan, maupun sosialisasi bencana 

hanya diikuti para anggota Satuan Tugas (Satgas) dan Tim Reaksi cepat 

BPBD Kota Bandar Lampung 

b) Kurangnya alokasi dana untuk melakukan kegiatan penanganan  banjir  

c) Kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memadai dan 

mendukung. 

 

B. Saran 

Saran yang dapat dikemukakan penulis untuk BPBD Kota Bandar Lampung 

adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan sosialisasi serta mengikutsertakan masyarakat dalam segala 

kegiatan mengenai penanggulangan bencana yang dilakukan BPBD Kota 

Bandar Lampung. Sosialisasi tidak hanya dilakukan secara formal atau di 

dalam ruangan, sosialisasi dapat juga dilakukan secara informal melalui 

penyebaran informasi yang dilakukan dengan memberikan atau membagikan 

brosur, pamlet, atau stiker tentang tata cara mengenali, mencegah dan 

penanganan bencana. 

 

2. Menambah alokasi dana untuk melakukan penanganan banjir di Kota Bandar 

Lampung. Anggaran dana yang dibutuhkan untuk melakukan 

penanggulangan bencana berkisar Rp.5 sampai Rp.7 Miliar.  

 

3. Menambah sumber daya manusia yang memilki kualitas dan kuantitas yang 

mendukung dalam penanggulangan bencana. Pada BPBD Kota Bandar 

Lampung terdapat 61 orang pegawai, 89 orang Satgas, dan 30 orang TRC, 



83 

 

jumlah tersebut masih sangat kurang dari yang diharapkan, terutama untuk 

Satgas dan TRC yang seharusnya mencapai lebih dari 100 orang.  

 

4. Menjadikan kawasan yang belum terbangun sebagai kawasan lindung atau 

preservasi  

 

 


