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BAB V 

 KESIMPULAN & SARAN  

A. Kesimpulan 

Pemerintah kabupaten Klaten yang diwakili oleh BPBD kabupaten 

Klaten merupakan sektor dalam upaya komunikasi dalam bidang 

penanggulangan bencana. BPBD kabupaten Klaten memiliki fungsi 

menciptakan masyarakat sadar dan peduli bencana dengan cara melakukan 

pengenalan mitigasi bencana kepada masyarakat lereng merapi. Melalui 

manajemen komunikasi diantaranya adalah : 

1. Manajemen komunikasi yang dilakukan oleh BPBD dalam mitigasi 

bencana erupsi merapi disusun di dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Klaten Nomor 87 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten serta visi 

misi BPBD Kabupaten Klaten yaitu ’’TERWUJUDNYA 

MASYARAKAT KABUPATEN KLATEN YANG TANGGUH 

BENCANA’’ dan  

a. Mewujudkan peningkatan pengetahuan dan kemampuan 

masyarakat dan aparatur pemerintahan daerah dalam bidang 

kebencanaan. 

b. Mewujudkan penguatan kelembagaan kebencanaan 

masyarakat. 

c. Mewujudkan penerapan ilmu dan teknologi kebencanaan. 
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d. Mewujudkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana yang 

memadai. 

e. Mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana 

secara terencana, terpadu dan menyeluruh. 

2. Komunikasi dengan berbagai unsur pendukung pengenalan mitigasi 

bencana seperti komunikasi dengan pemerintah kabupaten untuk 

menentukan anggaran dan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan 

kegiatan pengenalan mitigasi bencana yang telah dilakukan oleh 

BPBD kabupaten Klaten. Komunikasi dengan pemerintah kecamatan 

/ desa dalam upaya pelaksanaan pengenalan mitigasi bencana kepada 

masyarakat serta pemantauan wilayah-wilayah resiko terjadi bencana. 

Komunikasi dengan organisasi relawan yang ada di kabupaten Klaten, 

guna membantu BPBD dalam mengenalkan mitigasi bencana kepada 

masyarakat serta sebagai tim reaksi cepat mengatasi bencana yang 

terjadi diwilayah lereng merapi 

3. Komunikasi dengan sasaran pengenalan mitigasi bencana yang 

dilakukan dengan cara sosialisasi secara langsung yang menggunakan 

beberapa bentuk komunikasi serta penggunaan media massa dalam 

penyebaran informasi mitigasi bencana seperti radio, pamflet, banner, 

spanduk dll. 

Pada hakikatnya komunikasi yang dilakukan BPBD kabupaten 

Klaten dalam mengenalkan mitigasi bencana diperlukan kerjasama berbagai 

pihak untuk berperan aktif didalamnya. Kesadaran masyarakat akan bahaya 
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bencana adalah terpenting untuk mengatasi resiko akibat bencana. Selama 

ini BPBD kabupaten Klaten sudah efektif dalam mengkomunikasikan 

pengenalan mitigasi bencana, karena dapat dilihat pada data pengurangan 

resiko akibat bencana. 

B. Saran 

Selesainya penulisan laporan penelitian ini bukan berarti tidak 

terdapat ruang – ruang untuk perbaikan. Oleh karena itu, peneliti dengan 

tema yang serupa dapat dilakukan dengan lebih baik oleh peneliti dimasa 

mendatang. 

Dengan selesainya penelitian ini ada beberapa saran yang dapat 

disampaikan : 

1. Perlu ditingkatkan kordinasi dengan pihak pihak penanggulangan 

bencana mulai dari pemerintah daerah hingga tingkat ketua RT, lebih 

mengoptimalkan keterlibatan peran masyarakat dalam 

penanggulangan bencana sehingga permasalahan bencana yang terjadi 

di daerah lereng gunung merapi kabupaten Klaten dapat diatasi.  

2. Dalam pelaksanaan BPBD Kabupaten Klaten harus lebih giat lagi 

dalam menyampaikan informasi kebencanaan, serta menyusun 

strategi yang tepat agar informasi yang disampaikan bisa diketahui 

oleh seluruh masyarakata lereng merapi. 
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