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1. BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan bahwa adanya program 

penanganan permukiman memiliki keterkaitan terhadap keberlanjutan penghidupan masyarakat di 

Kelurahan Bandarharjo. Keberlanjutan sumber daya penghidupan masyarakat tersebut mengalami 

perubahan karena dipengaruhi oleh adanya program penanganan permukiman kumuh yang 

dilakukan pemerintah. Program penanganan permukiman yang dilakukan pemerintah memberikan 

pengaruh terhadap peningkatan beberapa sumber daya khususnya sumber daya fisik. Keberlanjutan 

sumber daya fisik mengalami peningkatan dibandingkan sumber daya lainnya dikarenakan program 

penanganan permukiman kumuh berupa perbaikan fisik lingkungan merupakan prioritas 

penanganan di Kelurahan Bandarharjo. 

Pada sumber daya fisik beberapa komponen yang yang memiliki keterkaitan dan saling 

berhubungan antara lain kondisi akses jalan, kondisi saluran drainase, dan kondisi lingkungan 

sekitar terhadap ancaman bencana. Kondisi akses terhadap jalan di Kelurahan Bandarharjo dapat 

dipengaruhi  keberlanjutannya oleh adanya program penanganan permukiman kumuh berupa 

perbaikan jalan lingkungan dan pavingisasi jalan. Sedangkan kondisi saluran drainase di Kelurahan 

Bandarharjo dapat dipengaruhi keberlanjutannya oleh adanya program penanganan permukiman 

kumuh berupa pembangunan saluran drainase.  Sementara itu, untuk kondisi lingkungan sekitar 

dari ancaman bencana banjir (rob) dapat dipengaruhi oleh adanya program penanganan 

permukiman kumuh berupa pembangunan pompa air. Namun demikian, keberlanjutan sumber daya 

fisik ini masih perlu ditingkatkan terutama pada beberapa komponen  aset yang berkaitan dengan 

infrasruktur permukiman seperti air bersih, sarana persampahan, sarana sanitasi dan proteksi 

kebakaran agar masyakarat dapat mengelola sumber daya fisiknya secara mandiri. 

Keberlanjutan sumber daya ekonomi tidak mengalami perubahan, namun dapat dikatakan 

cukup berkelanjutan. Hal ini karena program penanganan permukiman kumuh masih belum 

menjadi prioritas penanganan pemerintah. Perubahan ekonomi yang terjadi lebih disebabkan faktor 

tidak langsung seperti manfaat ekonomi yang dirasakan setelah adanya perbaikan fisik lingkungan. 

Kondisi tersebut mampu mempengaruhi kondisi pendapatan keluarga. Oleh karenanya, 

keberlanjutan sumber daya ekonomi perlu ditingkatkan karena merupakan sumber daya kunci 

dalam mewujudkan tujuan penghidupan masyarakat. 

Keberlanjutan sumber daya manusia sudah cukup berkelanjutan, hal ini karena adanya 

perubahan yang terlihat yaitu terkait dengan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan. 
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Keberlanjutan pada sumber daya manusia dipengaruhi oleh program-program yang sudah 

dilakukan pemerintah, dimana salah satu komponen penanganan permukiman kumuh terkait 

dengan pengembangan kurikulum dan pengetahuan serta pemberdayaan masyarakat tentang 

kesehatan. Namun demikian, beberapa indikator sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan 

keberlanjutannya terutama yang berkaitan dengan mata pencaharian seperti ketrampilan 

masyarakat, hal tersebut karena indikator sumber daya manusia merupakan dasar kemampuan 

seseoarang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Keberlanjutan sumber daya sosial di Kelurahan Bandarharjo tidak mengalami perubahan, 

namun sudah dapat dikatakan cukup berkelanjutan.  Keberlanjutan sumber daya sosial di 

Kelurahan Bandarharjo dapat ditingkatkan karena kondisi interaksi sosial antar masyarakat tidak 

mengalami permasalahan yang berarti, dimana adanya persamaan sosial antar masyarakat yang 

sudah terjalin sejak dahulu sehingga tidak terdapat kesenjangan sosial antar masyarakat. Adanya 

peningkatan pada kapasitas kelembagaan masyarakat bukan berarti kondisi lembaga masyarakat 

sudah baik. Namun, hal tersebut masih perlu ditingkatkan lagi karena peran lembaga merupakan 

wadah seseorang  untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara bekerja sama melalu 

kelompok guna mencapai tujuan penghidupannya. 

Pada dasarnya adanya program penanganan permukiman kumuh mampu mempengaruhi 

tingkat keberlanjutan sumber daya penghidupan masyarakat di Kelurahan Bandarharjo menjadi 

lebih baik terutama pada sumber daya fisik. Keberlanjutan sumber daya penghidupan masyarakat 

di Kelurahan Bandarharjo juga sudah cukup berkelanjutan. Namun keberlanjutan tersebut masih 

perlu ditingkatkan terutama pada sumber daya yang merupakan kunci dari penghidupan 

masyarakat. 

5.2 Saran dan Rekomendasi 

Program penanganan permukiman kumuh yang dilakukan oleh pemerintah memberikan 

dampak positif terhadap keberlanjutan beberapa sumber daya/aset penghidupan masyarakat di 

Kelurahan Bandarharjo. Namun demikian,  walaupun semua indikator  dinilai sudah cukup baik 

kondisinya tidak semua sumber daya/aset maupun indikator sumber daya tersebut yang mengalami 

perubahan. Indikator  sumber daya fisik seperti kondisi rumah, pasokan air, akses sarana sanitasi, 

akses terhadap sarana persampahan dan alat proteksi kebakaran justru tidak mengalami perubahan 

yang signfikan. Selain itu indikator sumber daya lain seperti kondisi usaha/UMKM , pendidikan, 

kesehatan, dan juga kapasitas kelembagaan tidak mengalami perubahan yang signfikan. Padahal 

indikator sumber daya tersebut harus terpenuhi agar masyarakat dapat mencapai tujuan 

penghidupannya . 
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Oleh karenanya, ini dapat menjadi masukkan bagi pemerintah selaku stakeholder terkait 

untuk fokus dalam meningkatkan sumber daya/aset penghidupan masyarakat yang belum 

mengalami perubahan. Sumber daya/aset yang menjadi kunci seseorang dalam mewujudkan tujuan 

penghidupanya seperti aset ekonomi dan aset sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan. Oleh 

karena itu kedepannya program-program dari pemerintah diharapkan dapat fokus untuk  

meningkatkan sumber daya penghidupan masyarakat  khususnya yang belum terpenuhi, sehingga 

masyarakat bisa mengelola sumber dayanya secara mandiri dan berkelanjutan. 


