
                                                                                   

 

VI. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. SIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

a. Pada fungsi manajemen Planning/Perencanaan, BPBD belum berperan 

secara maksimal, hal ini terlihat dari perencanaan BPBD yang terfokus pada 

program bersih-bersih sungai dengan menerjunkan 10 orang buruh yang 

membersihkan setiap hari senin-sabtu, pelatihan/simulasi yang dilaksanakan 

rutin setiap tahunnya juga hanya dilakukan bersama instansi/sektor lain 

yang berkaitan dalam penanganan bencana banjir akan tetapi tidak 

melibatkan adanya unsur masyarakat, dan BPBD lebih memfokuskan untuk 

melakukan pendataan pada pasca bencana.  

b. Pada fungsi manajemen Organizing/Pengorganisasian, BPBD berkoordinasi 

dengan Tim SAR dalam penanganan penanggulangan bencana banjir di 

Kecamatan Tanjung Karang Pusat, akan tetapi Tim SAR yang diterjunkan 

gagal membantu masyarakat, karena Tim SAR yang terjun salah memotong 

jalurnya air yang lewat dan mengakibatkan air tidak surut. 

c. Pada fungsi manajemen Actuating/Pelaksanaan, BPBD hampir tidak pernah 

mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam membersihkan 

sungai,  BPBD hanya melakukan koordinasi dengan Tim SAR, Dinas Sosial 

dan pihak Kelurahan/Kecamatan saat banjir melanda Kecamatan Tanjung 
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Karang Pusat untuk membantu masyarakat saat bencana banjir melanda 

Kecamatan Tanjung Karang Pusat dan BPBD juga memberikan dan 

menyalurkan bantuan materiil yaitu berupa uang santunan ganti rugi dan 

pemberian pengobatan gratis. 

d. Pada fungsi manajemen tahap Controlling/Pengawasan, dikarenakan BPBD 

tidak terjun secara langsung di Kecamatan Tanjung Karang Pusat, 

pengawasan yang dilakukan oleh BPBD pasca bencana banjir adalah dengan 

menerima laporan yang berasal dari Tim SAR, Dinas Sosial dan 

Kelurahan/Kecamatan saat dilaksanakannya evaluasi kerja. 

 

B. SARAN 

 

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran-saran yang penulis berikan antara lain: 

a. Pada fungsi manajemen Planning/Perencanaan, untuk mengoptimalkan 

program bersih sungai, BPBD perlu menambah jumlah personil buruh 

atau satuan petugas yang membersihkan sungai setiap hari senin-sabtu, 

BPBD juga perlu memberikan pelatihan serta pendidikan/sosialisasi 

mengenai bencana dan bagaimana menghadapi bencana banjir, BPBD 

juga perlu membuat kelurahan tanggap bencana dengan difasilitasi 

pamflet, liflet, banner atau hal-hal gambaran mengenai bahaya bencana 

banjir akibat pembuangan sampah secara sembarangan,  kemudian BPBD 

perlu memberikan informasi titik rawan bencana banjir kepada 

masyarakat Kecamatan Tanjung Karang Pusat. Selain itu, yang 

terpenting adalah pada pasca banjir, BPBD tidak hanya fokus melakukan 
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pendataan akan tetapi dapat ikut berpartisipasi dalam memperbaiki 

sarana dan prasarana yang rusak akibat banjir. 

b. Pada fungsi manajemen Organizing/Pengorganisasian, BPBD perlu 

menjalin komunikasi koordinasi tidak hanya dalam kondisi normal, 

namun juga saat menangani bencana banjir, sehingga instansi yang 

diterjunkan dapat mengetahui wilayah yang menjadi prioritas 

mendapatkan pertolongan dan apa yang perlu dilakukan pada kondisi 

tanggap darurat. BPBD juga perlu meminjamkan fasilitas sarana dan 

prasarana handytalky (HT) kepada pihak kelurahan/kecamatan yang 

dapat menunjang komunikasi koordinasi. selain itu, BPBD perlu 

melakukan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Kota, 

Bappeda dalam mengawasi dan memberikan izin 

pembangunan/pemukiman. 

c. Pada fungsi manajemen Actuating (Pelaksanaan/Penggerakan), BPBD 

perlu berpartisipasi aktif dalam melaksanakan bersih-bersih sungai secara 

rutin terutama saat memasuki musim penghujan, selain itu, BPBD perlu 

menindak tegas masyarakat yang membuang sampah disungai, jalan atau 

bukan pada tempatnya sesuai dengan Perda nomor 8 tahun 2000, 

menginformasikan dampak menutup drainase secara permanen dan 

mendirikan bangunan diatas daerah resapan air, dan selain menyalurkan 

bantuan materiil, BPBD perlu membantu masyarakat membersihkan dan 

memperbaiki rumah dan fasilitas umum yang rusak akibat banjir dan 

untuk mendukung setiap pelaksanaan kinerja BPBD, harapannya adalah 

BPBD dapat dijalankan dengan sumber daya manusia yang memadai dan 
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berkompeten dibidangnya, hal ini sangat penting karena menyangkut 

bagaimana menyelamatkan jiwa manusia pada saat bencana banjir. 

d. Pada fungsi manajemen Controlling/Pengawasan, selain melakukan 

pengawasan dengan menerima laporan yang berasal dari instansi yang 

diterjunkan, BPBD perlu melakukan konfirmasi kebenaran dari 

masyarakat, apakah instansi yang diterjunkan sudah mewakili kinerja 

BPBD dengan memberikan pertolongan saat menangani banjir dan 

apakah masyarakat telah menerima bantuan yang disalurkan dan BPBD 

perlu melakukan pengawasan secara rutin dengan berkoordinasi bersama 

pihak Satuan Polisi Pamong Praja dan pihak Kelurahan untuk memantau 

dan mengontrol diterapkannya kebijakan larangan membuang sampah 

secara sembarangan disungai.  

 

BPBD juga sebagai SKPD perlu dijadikan prioritas oleh Pemerintah Daerah 

Kota Bandar Lampung guna mendorong peningkatan ketahanan Kecamatan 

Tanjung Karang Pusat terhadap bencana banjir. BPBD diharapkan dapat 

dikelola oleh SDM yang berkompeten pada bidangnya, yang mengerti dan 

paham mengenai bencana agar BPBD dapat menjadi agen perubahan untuk 

mendorong peningkatan pemahaman, kapasitas dan kepekaan aparat 

Pemerintah Kota dan masyarakat mengenai dasar-dasar penanggulangan 

bencana banjir. Selain itu, hal yang sangat penting adalah kesadaran yang 

harus dibangun oleh masyarakat sendiri untuk ikut perduli dan peka 

terhadap rusaknya sungai dan dampak yang diakibatkan dari membuang 

sampah sembarangan, terlebih saat ini sudah banyak sungai yang diberi 

pagar dan papan peringatan larangan membuang sampah sembarangan. 


