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  BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1 SIMPULAN 

         Berdasarkan hasil penelitian yang telah dideskripsikan sebelumnya oleh 

peneliti mengenai Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah di 

Kota Sukabumi yang mengacu pada teori yang di kemukakan oleh Edward III, 

dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana 

daerah di Kota Sukabumi sebagai berikut :  

1. Komunikasi yang terjalin dalam hal koordinasi antara BPBD Kota 

Sukabumi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain sudah 

terjalin dengan cukup baik. Namun untuk komunikasi yang di lakukan 

BPBD Kota Sukabumi dalam melalukan kegiatan sosialisasi atau pelatihan 

mengenai penanggulangan bencana kepada masyarakat masih kurang dan 

belum merata. Serta masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga 

lingkungan dengan membuang sampah di aliran sungai. 

2. Sumber daya yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan 

bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi secara 

kuantitas dan kualitas masih kurang, selain itu sarana dan prasarananya pun 

masih kurang atau belum cukup memadai, serta keterbatasan anggaran 

mempengaruhi proses pelaksanaan kebijakan tersebut.  
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3. Disposisi yang di nilai sudah cukup baik dilihat dari tanggungjawab dan 

komitmen pelaksana kebijakan terhadap tugas dalam mengimplementasikan 

kebijakan penanggulangan bencana daerah di Kota Sukabumi, sesuai 

dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang dan Peraturan mengenai 

penanggulangan bencana.  

4. Sedangkan untuk struktur birokrasi pada instansi pelaksana kebijakan 

penanggulangan bencana yang terkait di Kota Sukabumi sudah cukup baik. 

Dilihat dari masing-masing pihak pelaksana, jelasnya pembagian tugas dan 

pihak yang bertanggung jawab sesuai dengan SOP yang telah di tentukan 

serta melakukan fragmentasi pelaksana kebijakan sesuai dengan 

kemampuan dan kompetensi pada bidangnya. 

5. Faktor penghambat dari implementasi kebijakan penanggulangan bencana 

di BPBD Kota Sukabumi adalah kurangnya kesadaran masyarakat 

mengenai pentingnya menjaga lingkungan, kurangnya sosialisasi, fasilitas 

atau sarana yang ada di BPBD Kota Sukabumi belum optimal, sumber daya 

manusia yang kurang, faktor kelembagaan dan lingkungan yang kurang 

kondusif.  

6. Faktor pendukung dari implementasi kebijakan penanggulangan bencana di 

BPBD Kota Sukabumi adalah adanya dukungan dan bantuan dari 

relawan/instansi terkait yang saling mendukung dan memfasilitasi dalam 

kegiatan pasca bencana dan adanya regulasi atau peraturan tentang 

penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Sukabumi. 
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5.2 SARAN 

          Berdasarkan hasil simpulan di atas ada beberapa masukan saran yang di 

rekomendasikan terkait penanggulangan bencana daerah di Kota Sukabumi. Karena 

mengingat bahwa pentingnya pencegahan terhadap terjadinya bencana alam untuk 

kelangsungan kehidupan yang lebih baik dan aman, maka saran yang di sampaikan 

adalah sebagai berikut :  

5.2.1 Saran Teoritis 

 Untuk penelitian lanjutan dalam pengembangan keilmuan khususnya dalam 

implementasi kebijakan penanggulangan bencana daerah di Kota Sukabumi 

sebaiknya menggunakan variabel lain untuk menggali informasi lebih 

mendalam dari sudut pandang teori lain. 

5.2.2 Saran Praktis 

1. Perlu di bangun komunikasi dalam kegiatan sosialisasi yang lebih optimal 

antara pengambilan kebijakan, pelaksana kebijakan dan penerima kebijakan 

mengenai penanggulangan bencana pada saat pra bencana di Kota 

Sukabumi, karena upaya mitigasi atau pencegahan dan kesiapsiagaan 

terhadap bencana sangat penting untuk meminimalisir dampak dari bencana 

serta memberikan pelatihan dalam penanganan bencana, apa saja yang harus 

pertama kali dilakukan dan bagaimana cara menghadapi bencana.  

2. Perlu adanya penambahan sumberdaya manusia yang terlibat dalam 

pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana di Kota Sukabumi, tetapi 

harus diiringi pula dengan kualitas dari sumber daya manusianya.  
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Selain itu, perlu penambahan fasilitas atau sarana prasarana agar 

menciptakan lingkungan kerja yang baik dan kebijakan ini dapat 

berlangsung dengan optimal. Serta anggaran yang disediakan harus lebih 

efektif dan efisien dalam penggunaannya, untuk menciptakan keberhasilan 

dari implementasi kebijakan penanggulangan bencana di Kota Sukabumi. 

3. Untuk penyampaian informasi dalam sosialisasi perlu adanya cara yang 

lebih inovatif dan kreatif agar dapat menarik perhatian masyarakat seperti 

mengadakan lomba kebersihan, pemberian rewards untuk pengelolaan 

sampah, lomba pelatihan memadamkan api, atau pertunjukkan melindungi 

diri dari bermacam bencana. 

 

 


