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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Analisis risiko bencana menunjukkan Kecamatan Banjarmasin Tengah memiliki 3 

(tiga) tingkat risiko bencana kebakaran, yaitu kawasan dengan tingkat risiko 

rendah, kawasan dengan tingkat risiko sedang, serta kawasan dengan tingkat risiko 

tinggi. Kawasan dengan tingkat risiko bencana rendah tersebar pada Kelurahan 

Kertak Baru Ilir, Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kelurahan Seberang Mesjid, serta 

Kelurahan Antasan Besar dengan luas total 213 Ha. Kawasan dengan tingkat risiko 

sedang tersebar pada Kelurahan Gadang, Kelurahan Mawar, Kelurahan Teluk 

Dalam, dengan luas total 257 Ha. Sementara kawasan dengan tingkat risiko tinggi 

tersebar pada Kelurahan Kelayan Luar, Kelurahan Pekapuran Laut, Kelurahan 

Sungai Baru, Kelurahan Pasar Lama, serta Kelurahan Melayu dengan luas 196 Ha. 

2. Penanggulangan yang dirumuskan dengan menggunakan Analytic Hierarchy 

Process (AHP) menghasilkan strategi, sebagai berikut: 

a. Kawasan risiko bencana rendah mengeluarkan strategi penanggulangan, sebagai 

berikut: pembuatan pedoman/standar/prosedur (0,43), mobilisasi sumber daya 

(personil dan prasarana/sarana peralatan) (0,23), Penentuan lokasi dan jalur 

evakuasi bencana kebakaran (0,13), penyuluhan dan peningkatan kapasitas 

masyarakat (0,10), pelatihan dasar kebencanaan (simulasi bencana kebakaran) 

bagi aparat dan masyarakat (0,06), pemasangan instrumen peringatan bencana 

kebakaran (0,04). 

b. Kawasan risiko bencana sedang mengeluarkan strategi penanggulangan, sebagai 

berikut: penentuan lokasi dan jalur evakuasi bencana kebakaran (0,30), 

penyuluhan dan peningkatan kapasitas masyarakat (0,19), pelatihan dasar 

kebencanaan (simulasi bencana kebakaran) bagi aparat dan masyarakat (0,18), 

mobilisasi sumber daya (personil dan prasarana/sarana peralatan) (0,14), 

pembuatan pedoman/standar/prosedur (0,12), dan pemasangan instrumen 

peringatan bencana kebakaran (0,07). 
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c. Kawasan risiko bencana tinggi mengeluarkan strategi penanggulangan, sebagai 

berikut: pemasangan instrumen peringatan bencana kebakaran (0,47), penentuan 

lokasi dan jalur evakuasi bencana kebakaran (0,17), penyuluhan dan peningkatan 

kapasitas masyarakat (0,15), pelatihan dasar kebencanaan (simulasi bencana 

kebakaran) bagi aparat dan masyarakat (0,13), pembuatan 

pedoman/standar/prosedur (0,05), serta mobilisasi sumber daya (personil dan 

prasarana/sarana peralatan) (0,04) sebagai alternatif dengan nilai prioritas paling 

rendah. 

 

5.2 Saran 

5.2.1 Saran untuk Instansi Terkait 

Terkait dengan bencana kebakaran di Kecamatan Banjarmasin Tengah, sebaiknya 

BPBD dan Kebakaran Kota Banjarmasin selaku koordinator menyusun tugas dan peran 

masing-masing instansi hingga stakeholder terkait agar upaya-upaya penanggulangan 

bencana di Kota Banjarmasin, terutama bencana kebakaran dapat terlaksana dan tertangani 

dengan baik. Selain itu, agar tujuan utama terpenuhi dan segala bentuk upaya 

penanggulangan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka diperlukan pula evaluasi 

untuk setiap tahapan program yang dijalankan. 

5.2.2 Saran untuk Masyarakat 

Masyarakat harus mengetahui dan menyadari bahwa mereka tinggal dalam kawasan 

dengan potensi bencana kebakaran, mengetahui cara bersikap saat bencana kebakaran 

terjadi, dan paham terhadap apa yang harus dilakukan pasca bencana kebakaran. Untuk itu, 

masyarakat sudah seharusnya pula bersikap kooperatif dalam penyelenggaraan upaya-

upaya penanggulangan yang telah dirumuskan serta direncanakan oleh pemerintah dan 

aparat terkait. 

5.2.3 Saran untuk Penelitian Lanjutan 

Penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan membahas beberapa hal, antara lain: 

1. Perhitungan pembiayaan dalam pelaksanaan setiap strategi penanggulangan 

bencana kebakaran yang telah dirumuskan. 

2. Penentuan lokasi serta rute evakuasi bencana kebakaran. 

3. Realisasi spasial dari setiap upaya penanggulangan bencana kebakaran permukiman 

di Kecamatan Banjarmasin Tengah 

4. Pengukuran tingkat efektivitas kinerja pemadam kebakaran di Kecamatan 

Banjarmasin Tengah. 
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5. Hubungan antara kuantitas Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) dengan tingkat 

partisipasi masyarakat. 

6. Penelitian lanjutan terkait dengan bencana kebakaran sebaiknya 

mempertimbangkan faktor tren frekuensi kebakaran dalam perhitungan tingkat 

kerawanan bencana, karena ada faktor-faktor tertentu yang mungkin saja 

memengaruhi jumlah frekuensi bencana kebakaran, terutama human factor. 

 

5.3 Kelemahan dalam penelitian 

Beberapa kelemahan yang dapat ditemukan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Peta kerawanan bencana kebakaran permukiman yang digunakan dalam penelitian 

merupakan salah satu peta teknis dan dibuat oleh ranah ilmu di luar keilmuan 

planologi. Peta tersebut seharusnya telah tersedia dan dimiliki oleh Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin. Namun, pemerintah Kota 

Banjarmasin masih belum memiliki peta tersebut karena diakui masih kekurangan 

tenaga ahli yang menguasai pemetaan, sehingga peneliti mencoba membuat peta 

kerawanan sendiri dengan bermodal PERKA BNPB No. 2 Tahun 2012. 

2. Seperti yang telah dijelaskan pada poin pertama, kekurangan tenaga ahli dalam 

pemetaan menyebabkan data terkait historis titik bencana kebakaran permukiman 

yang terpetakan masih belum tersedia, peta hanya berupa file dalam bentuk 

Microsoft Excel yang menampilkan alamat kejadian kebakaran, bukan dalam 

format peta. 

3. Beberapa data frekuensi kejadian kebakaran yang diterima masih belum dapat 

dimanfaatkan karena peneliti tidak memiliki file lengkap terkait historis kejadian 

bencana kebakaran, sehingga hanya dapat membuat data kerawanan dalam 3 (tiga) 

periode saja, yaitu tahun 2013 hingga 2015. Data yang diperlukan, yaitu data 

sebaran frekuensi kebakaran tahunan di setiap kelurahan Kecamatan Banjarmasin 

Tengah dalam beberapa periode terakhir, agar jumlah rata-rata kejadian kebakaran, 

kerugian ekonomi, jumlah korban meninggal, serta jumlah korban luka berat setiap 

tahunnya dapat dihitung dengan lebih akurat. 

4. Tujuan akhir penelitian terhenti pada penentuan prioritas penanggulangan pra 

bencana kebakaran saja, tidak membahas setiap upaya penanggulangan dengan 

lebih terperinci. Oleh karena itu, penelitian masih sangat dapat dikembangkan 

menjadi beberapa penelitian lanjutan yang lebih variatif. 
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5. Penelitian masih belum menggunakan bobot untuk perhitungan kerentanan, 

maupun kapasitas, karena tidak sepenuhnya menggunakan parameter dari PERKA 

BNPB No. 2 Tahun 2012 terkait Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana. 

Keperluan penelitian selanjutnya dapat menambahkan nilai bobot dari para 

ahli/pakar dalam untuk setiap parameter yang digunakan, agar dapat diidentifikasi 

tingkat prioritas setiap parameter dalam penilaian tingkat risiko bencana, terutama 

bencana kebakaran permukiman. 

6. Penilaian tingkat risiko bencana kebakaran di Kecamatan Banjarmasin Tengah 

hanya terbatas pada tahun 2016 saja, sehingga perlu adanya penelitian lain yang 

mengidentifikasi tingkat risiko untuk tahun-tahun berikutnya maupun dalam jangka 

waktu beberapa tahun, agar terlihat tren dan perkembangan dari bencana kebakaran 

di Kecamatan Banjarmasin Tengah. 

7. Data yang diperoleh untuk keperluan penelitian hanya dapat berbatas pada tingkat 

kelurahan saja (unit analisis yang digunakan, yaitu kelurahan), sehingga perlu 

dilakukan kembali survei dalam skala yang lebih detail (dalam unit analisis yang 

lebih kecil). 


