
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan manajemen bencana oleh Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang dalam menanggulangi banjir di 

Kota Semarang sudah baik namun belum optimal. Baik dilihat dari tahapan manajemen 

bencana itu sendiri hingga fungsi manajemen lainnya dalam organisasi yaitu pembiayaan dan 

pengawasan. Adapun aspek-aspek yang dianggap masih belum sesuai dan juga belum optimal 

tersebut berakibat pada manajemen bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang. 

A. Perencanaan  

1. Pra-Bencana  

Pada tahapan pra bencana ini sudah disusun segala program dan kegiatan yang direncanakan 

untuk menghadapi dan untuk meminimalisir agar apabila bencana banjir suatu waktu terjadi, 

sehingga akan dapat mengurangi dampak kerugian dan kerusakan yang diakibatkan dari banjir 

tersebut. Program dan kegiatan tersebut dibagi ke dalam tiga (3) fenomena yaitu mitigasi, 

kesiapsiagaan dan peringatan dini. Mulai dari mitigasi, BPBD membentuk Kelurahan Siaga 

Bencana (KSB) dan Kelurahan Tangguh Bencana (KTB) yang keduanya adalah salah satu 

bentuk peningkatan kapasitas masyarakat agar sadar bencana, selain itu juga membuat rencana 

kontijensi, namun dokumen rencana kontijensi tersebut hingga kini belum selesai. Lalu pada 

tahap kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang 

membuat Peta Rawan Bencana dan Peta Risiko Banjir di Semarang yang bertujuan agar dapat 

melihat wilayah yang mempunyai rawan bencana banjir, sekaligus dapat untuk menganalisis 

data-data yang berada di lapangan seperti data sosial, ekonomi dan kerentanan. Pada tahap 



peringatan dini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang membuat 

sistem peringatan dini, namun sistem peringatan dini bencana banjir ini masih bersifat 

tradisional, sehingga belum optimal dalam mencegah penangulangan bencana banjir. 

B. Pengorganisasian dan Penggerakan 

1. Saat terjadi bencana 

Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan saat terjadi bencana di lokasi. Dalam hal ini Bidang 

II Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang 

yang memiliki tugas tersebut. Pelaksanaan yang dilakukan Bidang II Kedaruratan dan Logistik 

dapat dilihat dari aspek daya tanggap darurat bencana dan pemberian logistik kepada korban 

bencana banjir asar kejadian. Daya tanggap yang dilakukan oleh Bidang II Kedaruratan dan 

Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah masih bersifat fleksibel, sehingga para 

personel yang terjun ke lokasi banjir pun melakukan tindakan yang memang sekiranya pada 

saat itu perlu untuk dilakukan, dan tidak melakukan apa yang tidak perlu dilakukan. Tidak 

adanya standar operasional prosedur pada tanggap darurat bencana ini merupakan kelemahan 

yang ada pada BPBD Kota Semarang, sehingga sistem yang digunakan masih tradisional yaitu 

fleksibel atau melihat situasi keadaan. Untuk pemberian logistik sendiri kepada para korban 

bencana banjir tidak bisa optimal, karena keterbatasan logistik yang dimiliki oleh Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang. Dengan kondisi logistik yang 

terbatas jumlahnya, maka dalam memberikan logistik tersebut pun Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang harus memilih lokasi bencana banjir mana yang 

memang paling memerlukan dan memenuhi syarat untuk diberi bantuan logistik.  

2. Pasca Bencana 

Tahapan yang terakhir dalam manajemen bencana yang dilaksanakan oleh Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang adalah ada pada tahap pasca 



bencana. Pada tahap ini BPBD Kota Semarang melakukan kegiatan rehabilitasi dan 

rekonstruksi dimana dilaksanakan oleh Bidang III. Rehabilitasi dan rekonstruksi yang 

dilaksanakan oleh Bidang III Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah (BPBD) Kota Semarang adalah dengan melakukan pemulihan dan berkoordinasi 

dengan instansi-instansi terkait seperti Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki 

kewenangan untuk melakukan rekonstruksi yang bersifat teknis. Rehabilitasi atau lebih 

tepatnya pemulihan yang dilakukan oleh BPBD Kota Semarang yaitu sifatnya non teknis. Ada 

beberapa sektor rehabilitasi yang harus dikerjakan oleh BPBD Kota Semarang di antaranya 

adalah sektor sosial psikologis, kesehatan, rekonsiliasi dan konflik, sosial ekonomi dan budaya, 

keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintahan, dan fungsi pelayanan publik. Semua sektor 

tersebut sudah dijalankan dengan baik sesuai dengan tugas BPBD Kota Semarang sebagai 

koordinator dengan melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Selain melakukan rehabilitasi 

dan rekonstruksi, Badan Penanggulangan Bencana juga memberikan bantuan bagi korban 

bencana banjir yang rumahnya rusak dengan ketentuan tertentu dan juga syarat-syarat yang 

harus dipenuhi. Namun pemberian bantuan tersebut bukan merupakan dana dari BPBD Kota 

Semarang, melainkan dana dari Pemerintah Kota Semarang. 

C. Pembiayaan (budgeting) 

Anggaran yang ada dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota 

Semarang tidak dapat dikelompokkan ke dalam sub prioritas bencana tertentu, seperti bencana 

banjir. Artinya adalah, bahwa anggaran yang ada itu untuk mencakup seluruh kegiatan dan 

penanggulangan bencana apapun, baik bencana banjir, tanah longsor, puting beliung, 

kekeringan, dan lain sebagainya. Anggaran untuk penanggulangan bencana banjir masuk ke 

dalam program dan kegiatan yang direncanakan oleh masing-masing bidang yaitu Bidang I, 

Bidang II, dan Bidang III yang dimana program penanggulangan banjir dilakukan. Karena 

keterbatasan anggaran untuk penanggulangan bencana banjir, maka BPBD Kota Semarang 



berkoordinasi dengan pihak-pihak luar yang ingin bekerja sama untuk penanggulangan banjir 

dengan memberikan bantuan berupa materi atau tenaga. 

D. Pengawasan 

Sistem pengawasan yang dilakukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota 

Semarang ada dua jenis, yaitu pengawasan secara langsung dan juga pengawasan tidak 

langsung. Untuk pengawasan secara langsung dilakukan secara hierarki, maksudnya adalah 

pengawasan yang dilakukan dari atasan kepada bawahannya. Dari kepala BPBD Kota 

Semarang hingga yang berada paling bawah yaitu pegawai staf. Pengawasan dilihat dari 

berbagai aspek, mulai dari kedisiplinan, kinerja dan lain sebagainya. Pengawasan tidak 

langsung yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota 

Semarang adalah dengan membuat laporan kinerja setiap setahun sekali, sehingga dapat dilihat 

kinerja yang dicapai oleh BPBD, apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Pelaksanaan 

pengawasan selama ini berdasarkan penelitian sudah dilaksanakan dengan baik, artinya tidak 

ada kendala yang berarti.  

E. Faktor penghambat yang dihadapi 

Faktor penghambat atau kendala yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

(BPBD) Kota Semarang dalam menanggulangi bencana banjir di Semarang yaitu sebagai 

berikut, pola pikir (mindset) masyarakat dan juga pemangku kepentingan yang masih belum 

satu pikiran dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang, yaitu 

masih rendahnya kesadaran akan pentingnya penanggulangan bencana banjir. Selain itu faktor 

penghambat lainnya yaitu bahwa belum terdapatnya Standar operasional pada tahapan bencana 

dalam melakukan manajemen bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah (BPBD) Kota Semarang. Selanjutnya yaitu keterbatasan logistik yang dimiliki oleh 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang sehingga menyebabkan 

pemberian bantuan bencana saat keadaan darurat bencana terjadi. Faktor penghambat 



selanjutnya adalah kurangnya personil yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah (BPBD) Kota Semarang, sehingga penanggulangan bencana banjir dirasa kurang 

maksimal. Yang kelima adalah data informasi yang kurang akurat yang didapat dari lapangan, 

hal ini menyebabkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang sulit 

untuk menentukan program ataupun kegiatan yang akan di lakukan di masa mendatang 

mengenai penanggulangan bencana banjir. Faktor penghambat yang terakhir adalah 

keterbatasan dana yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota 

Semarang, hal ini dapat dilihat dari program rehabilitasi sektor sosial ekonomi budaya yang 

dirasa kurang tepat tujuannya, dan juga pada bidang II yang memiliki keterbatasan logistik dan 

peralatan untuk kedaruratan bencana banjir.  

F. Faktor pendukung  

Faktor yang mendukung dalam manajemen bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah (BPBD) dalam menanggulangi bencana banjir di Kota Semarang yang pertama adalah 

banyaknya dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak luar BPBD, seperti Organisasi 

Masyarakat, Komunitas Masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, hingga 

relawan-relawan yang terbentuk dari Kelurahan Siaga Bencana / Kelurahan Tangguh Bencana. 

Kemudian faktor pendukung yang kedua adalah keaktifan tenaga relawan pada KSB/KTB yang 

membantu BPBD Kota Semarang dalam menanggulangi bencana banjir, dikarenakan personel 

BPBD yang sangat terbatas sehingga hal ini sangatlah membantu dari proses manajemen 

bencana yang dilakukan BPBD. Kemudian faktor pendukung yang ketiga adalah, terjalinnya 

koordinasi yang baik antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dengan manajemen bencana. Baiknya koordinasi 

ini membuat manajemen bencana yang dikomando oleh BPBD menjadi lancar dan bekerja 

sesuai dengan tugas masing-masing dalam menanggulangi bencana banjir di Semarang. 



5.2 Saran 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap manajemen bencana oleh Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang dalam menanggulangi bencana 

banjir di Kota Semarang, maka penulis di sini memberikan rekomendasi sebagai berikut: 

1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang harus membuat Standar 

Operasional Prosedur (SOP) pada setiap tahapan manajemen bencana, dan juga segera untuk 

dapat menyelesaikan dokumen rencana kontijensi agar pelaksanaan manajemen bencana 

penanggulangan banjir menjadi lebih terprosedur dengan baik dan juga menghasilkan 

manajemen bencana yang baik sehingga dapat menekan kerugian dan kerusakan yang 

terjadi akibat bencana banjir di Semarang 

2 Memaksimalkan sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat, agar masyarakat khususnya 

yang berada di wilayah rawan bencana banjir dapat lebih sadar lagi akan pentingnya 

penanggulangan bencana banjir. Sosialisasi bisa diadakan lebih banyak lagi, dan juga bisa 

melalui transfer knowledge kepada relawan-relawan bencana yang ada pada kelompok 

Kelurahan Siaga Bencana dan Kelurahan Tangguh Bencana. 

Memaksimalkan Kelurahan Siaga Bencana dan Kelurahan Tangguh Bencana dan juga pihak-

pihak terkait lainnya seperti OPD dan juga pihak swasta yang dapat digunakan sebagai personil 

tambahan dalam penanggulangan bencana banjir, selain itu juga dapat menghemat anggaran 

juga karena menggunakan para relawan tersebut tanpa harus dibayar, sehingga bisa 

memaksimalkan anggaran terbatas yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

(BPBD) Kota Semarang, dengan begitu manajemen bencana banjir di kota Semarang dapat 

berjalan dengan baik. 


