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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

Pada bab akhir ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan serta 

implikasi dan rekomendasi berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis 

kemukakan pada bab sebelumnya. 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan maka 

kajian dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan menunjukkan bahwa tingkat 

kesiapsiagaan masyarakat di Kecamatan Bojongloa Kaler secara keseluruhan 

dikategorikan “Kurang Siap” dengan nilai indeks kesiapsiagaan sebesar 52 (dari 

nilai maksimal 100) dalam menghadapi ancaman bencana kebakaran. Nilai indeks 

dari setiap indikator kesiapsiagaan masyarakat di setiap wilayah kajian yaitu 

sebagai berikut: 

1. Tingkat pengetahuan dan sikap tentang bencana kebakaran di Kecamatan 

Bojongloakaler berada dalam kategori “Siap” dengan nilai indeks 69,45. Nilai 

indeks tertinggi di Kelurahan Jamika dengan nilai indeks 70,22. Hal ini 

dikarenaka masyarakat sudah paham tentang penyebab terjadinya bencana, 

mengetahui lingkungan di wilayahnya termasuk kedalam kategori rentan 

terhadap ancaman bencana kebakaran, mempunyai sikap dan kepedulian 

terhadap resiko bencana dan sudah paham tentang penggunaan alat-alat listrik 

da dapur. Sedangkan nilai indeks terendah yaitu di Kelurahan Kopo dengan 

nilai indeks 60.  

2. Rencana tanggap darurat masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana 

kebakaran dikategorikan “Kurang Siap” dengan nilai indeks 40,73. Mengingat 

bahwa rencana tanggap darurat sangat diperlukan masyarakat dalam rangka 

kesiapsiagaan maka jika rencana tanggap darurat masyarakat kurang akan 

berpengaruh terhadap keselamatan jiwa dan harta benda. Nilai indeks rencana 

tanggap darurat tertinggi di Keluraha n Babakan Asih dengan nilai indeks 52. 
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Sedangkan nilai indeks terendah yaitu di Kelurahan Kopo dengan nilai indeks 

33 yaitu “Belum Siap. 

3. Sistem peringatan dini di Kecamatan Bojongloa Kaler dikategorikan “Belum 

Siap” dengan nilai indeks 25. Seluruh kelurahan yang dijadikan sampel kajian 

dikategorikan “ Belum Siap” dengan nilai indeks tertinggi yaitu 28 untuk 

Kelurahan Babakan Tarogong dan nilai indeks terendah yaitu Kelurahan Kopo. 

Hal ini diakibatkan karena hampir 100 % dari wilayah tersebut belum 

terdapatnya sumber-sumber informasi untuk peringatan bencana baik secara 

tradisional maupun lokal dan masyarakat belum menyediakan alat proteksi 

kebakaran dalam rumah. 

4. Nilai indeks mobilisasi sumber daya di Kecamatan Bojongloa Kaler berada 

pada kategori “Belum Siap” dengan nilai indeks 38. Parameter mobilisasi 

sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting karena jika 

masyarakat memiliki pemahaman dan pengetahuan yang tinggi atau dengan 

kategori “Siap” akan tetapi tidak didukung dengan keterampilan setiap 

keluarga atau anggota keluarga. Maka, kesiapsiagaan masyarakat dapat 

dikategorikan masih kurang siap.  

5. Dengan kondisi masyarakat yang masih “Belum Siap” dalam antisipasi atau 

siap siaga sebelum terjadinya bencana, saat terjadinya bencana, atau sesudah 

terjadinya bencana maka diperlukan suatu usaha untuk meningkatkan 

kesiapsiagaan. Maka upaya yang harus dilakukan masyarakat dalam 

menghadapi ancaman bahaya kebakaran pada pemukiman padat penduduk 

yaitu memilih bahan-bahan kontruksi yang tahan terhadap api sehingga 

mempunyai ketahanan terhadap api atau belum terbakar daam jangka waktu 

yang dinyatakan dalam satuan waktu (jam) karena 1 menit bahkan 1 detik akan 

berpengaruh terhadap meluasnya kebakaran, membangun konsep rumah dan 

desain yang tahan api, mengatur instalasi di dalam rumah,  pemasangan sarana 

pemadam kebakaran di rumah yaitu misalnya memasang APAR, dan yang 

terakhir adalah mengikuti pelatihan-pelatihan, simulasi, atau workshop tentang 

kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman bahaya kebakaran.  
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B. Implikasi dan Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis 

mengajukan beberapa implikasi dan rekomendasi dalam menyelesaikan masalah 

mengenai kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bahaya 

kebakaran khususnya pada pemukiman padat penduduk diantaranya : 

1. Stakeholder khususnya individu/rumah tangga yang menjadi subyek dan objek 

dari penelitian ini diharapkan dapat berperan aktif dalam segala kegiatan 

peningkatan kemampuan mitigasi bencana yang diadakan pemerintah maupun 

LSM-LSM terkait. Selain mengikuti berbagai macam kegiatan penaggulangan 

kebakaran, simulasi, seminar/workshop, rumah tangga juga diharapkan 

menambah pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam bidang sistem 

peringatan bencana dan mobilisasi sumber daya khususnya mengenai 

kebakaran 

2. Untuk pemerintah setempat hendaknya lebih serius dalam menanggapi 

permasalahan tentang ancaman bahaya kebakaran. Selain itu sosialisasi yang 

digalakkan pemerintah tentang kesiapsiagaan atau simulasi kebakaaran lebih 

diintensifkan minimal 3 bulan sekali atau setiap tahun setidaknya masyarakat 

pernah mengikuti simulasi kebakaran  karena banyak dari kalangan masyarakat  

yang masih belum mengetahui mengenai bagaimana cara penanganan 

kebakaran sebelum, saat, dan setelah terjadinya bencana, langkah selanjutnya 

terhadap kesiapsiagaan bahaya kebakaran maka lebih baiknya dihimbau 

tentang pentingnya pemasangan sarana pemadam kebakaran di rumah maupun 

sekitar rumah.  

3. Mengenai daerah yang telah masuk ke dalam kategori rawan dan rentan 

terhadap bahaya kebakaran, diharapkan pemerintah memastikan wilayah 

tersebut diintensifkan lebih jauh lagi untuk diadakannya simulasi, pelatihan-

pelatihan kesiapsiagaan, maupun workshop-workshop/seminar. Apabila tidak 

dilakukan ditakutkannya terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap masyarakat 
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serta dalam rangka menjaga masyarakat dalam menghadapi bahaya kebakaran 

agar resiko yang diakibatkan bisa di minimalisir. 

4. Untuk masyarakat setempat, khususnya masyarakat yang tinggal di wilayah 

pemukiman padat penduduk dan wilayah yang rentan terhadap bahaya 

kebakaran yaitu hendaknya selalu mengikuti setiap penyuluhan atau simulasi 

kebakaran yang diadakan oleh pemerintah selaku penyelenggara dalam 

kesiapsiagaan menghadapi ancaman bahaya kebakaran. 

5. Bagi Pembelajaran Geografi yaitu kajian kesiapsiagaan dalam menghadapi 

ancaman bahaya kebakaran dapat dijadikan bahan dan materi baik dalam 

perkuliahan ataupun materi di sekolah serta dapat memberikan gambaran serta 

wawasan akan pentingnya suatu persiapan dalam mengahdapi ancaman bahaya 

kebakaran. 

6. Untuk peneliti selanjutnya diperlukan penelitian yang lebih mendalam tentang 

risiko dan usaha peningkatan kesiapsiagaan masyarakat Kecamatan Bojongloa 

Kaler dalam menghadapi ancaman bahaya kebakaran. Kajian tentang ini dapat 

menjadi acuan kuat dalam rangka peningkatan kesiapsiagaan di Kecamatan 

Bojongloa kaler. Jangan sampai menunggu bencana terjadi, baru diadakan 

penelitian. Dan selain itu hendaknya melakukan pengukuran kesiapsiagaan 

untuk stakeholder lainnya yaitu pemerintahan dan sekolah-sekolah , sehingga 

dapat ditarik kesimpulan serta dapat menjadi bahan masukan dalam rangka 

melengkapi penelitian yang telah ada sebelumnya. 

 

 


