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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah penulis lakukan 

mengenai Analisis Stratgi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 

Provinsi Riau, maka peneliti  dapat menarik beberapa kesimpulan dan saran yang 

akan diharapkan dapat mendatangkan manfaat bagi pihak yang terlihat yaitu Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau. 

6.1  KESIMPULAN   

  Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah peneliti  lakukan untuk 

menganalisis Stratgi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi 

Riau, maka dapa disimpulkan : 

1. Program di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan yang dilakukan dalam 

penanggulangan bencana adalah dengan memberikan himbauan atau pun 

pemberitahuan kepada masyarakat, melakukan pelatihan kepada 

masyarakat yang daerahnya rawan bencana, memetakan daerah yang 

rawan bencana. 

2. Program di bidang kedaruratan yang dilakukan dalam penanggulangan 

bencana yaitu dengan melakukan kegitan berupa melakukan pengkajian  

secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan 

sumberdaya, menentukan status keadaan daruat bencana, menyelamatkan 

dan mengevakuasi masyarakat yang terkena bencana, serta 

pendistribusian logistic dan peralatan pada saat bencana. 
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3. Program di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan dalam 

penaggulangan bencana seperti pembangunan shelter bagi korban 

bencana, pembuatan embung sebagai penampungan air untuk bencana 

kebakaran lahan dan hutan, pendataan bencana serta memonitoring 

kegiatan penanggulangan bencana, dan melakukan koordinasi dengan 

bidang rehabilitasi dan rekonstruksi di tingkat kabupaten/kota. 

6.2  SARAN 

  Program penanggulangan bencana yang dilakukan oleh Badan 

Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) sangatlah penting, untuk menanggulagi 

dampak yang ditimbulkan bencana, berikut beberapa saran dari penulis:  

1. Program penanggulangan bencana lebih merata lagi disetiap daerah 

yang rawan bencana 

2. Pemerintah lebih memperhatikan sarana dan prasarana peninjuan ke 

lokasi bencana karena sulitnya akses ke lokasi bencana, khususnya 

lahan yang rawan terbakar 

3. Sosialisasi untuk masyarakat yang mempunyai lahan agar tidak 

berpindah-pindah ladang,  dan membakar lahan untuk membuka lahan 

pertanian baru 

4. Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam penyelamatan dan 

pelestarian lingkungan, karena sebagian bencana yang terjadi 

diakibatkan oleh kerusakan lingkungan 

5. Memberdayakan masyarakat untuk tidak membuang sampah 

sembaragan dan membuat parit-parit ntuk daerah yang rawan banjir.  


