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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 

 

5.1 Kesimpulan dan Temuan Studi 

Berdasarkan hasil analisis dan pertanyaan penelitian maka diketahui bahwa mayoritas 

kelurahan/desa masuk dalam klasifikasi kurang rentan yaitu seluas 568.028.628 m2 wilayah atau 57%, 

dan hanya terdapat 147.485.582 m2 wilayah atau 28% yang masuk dalam kategori sangat rentan. 

Banyaknya kelurahan/desa yang masuk dalam klasifikasi kuran rentan menyimpulkan bahwa 

Kabupaten Demak kurang rentan akan bencana kekeringan pertanian dengan besaran 57% dari luas 

wilayahnya terkategori kurang rentan.  

Wilayah yang termasuk dalam kategori sangat rentan tersebut adalah Kecamatan Bonang, 

Kecamatan Karang Tengah, Kecamtan Wedung dan Kecamatan Demak. Kecamatan Bonang, 

Karangtenah dan Wedung, dimana mayoritas guna lahannya lebih mengarah pada perikanan seperti 

tambak dan nelayan ataupun selain perikanan ada juga hutan mangrove. Selain itu juga dikarenakan 

faktor jenis tanah yang daya serap airnya sangat rendah yaitu gromosol, ditambah termasuk dalam 

curah hujan yang rendah. Sehingga berdasarkan analsis peneliti pada daerah yang rentan khususnya 

yang sangat rentan sangat tidak disarankan untuk direncakan sebagai kawasan pusat kegiatan 

pertanian, tetapi sebagai kawasan terbangun. 

5.2 Rekomendasi 

Berikut ini terdapat beberapa rekomendasi berdasarkan hasil temuan studi guna mengatasi 

kerentanan bencana kekeringan pada Kabupaten Demak antara lain: 

1. Diharapkan baik masyarakat maupun pemerintah untuk bersama-sama melakukan penanaman 

(penghijauan) kembali khususnya pada daerah-daerah yang mayoritasnya merupakan 

kawasan terbangun, guna untuk mengurangi permukaan yang terpapar secara langsung 

sehingga akan mengurangi laju evapotranspirasi 

2. Masyarakat petani sebaiknya mengikuti pola tanam yang sudah disesuaikan dengan jumlah 

hari hujan pada daerah masin-masing, seperti padi-padi-padi, padi-padi-palawija, padi-

palawija-padi, dsb. Sehingga tidak ada lahan pertanian yang mengalami puso. 

3. Pemerintah sebaiknya menyediakan infrastruktur terkait sistem penyediaan air bersih pada 

daerah yang memiliki jenis tanah grumusol dan mediteran (daya serap air rendah). 

4. Pemerintah Bidang pertanian turut membantu masyarakat dalam menyediakan dan 

mewujudkan sistem perairan pertanian berupa irigasi teknis pada kawasan pertanian, dengan 

harapan sistem perairan menjadi mandiri dan berkurangnya lahan pertanian yang puso. 
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5. Diharapkan pemerintah dapat membuat sebuah penataan ruang terkait pertanian dengan 

mempertimbangkan hasil analisis penelitian. Misalnya dibuat rencana pemusatan kegiatan 

pertanian pada daerah yang tergolong kurang rentan pada bencana kekeringan, sehingga hasil 

pertanian yang didapat lebih maksimal. Sedangkan untuk daerah yang sangat rentan 

direkomendasikan untuk dijadikan kawasan terbangun dan tidak disarankan untuk dijadikan 

kawasan pertanian. 

 


