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BAB V  

PENUTUP 

 

Berdasarkan proses analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka pada 

bagian ini terdiri atas kesimpulan dan rekomendasi dari penelitian mengenai kapasitas adaptasi 

masyarakat terhadap perubahan iklim di Kelurahan Tanjung Mas.  

 

5.1.  Kesimpulan  

Kelurahan Tanjung Mas adalah salah satu kelurahan di Kota Semarang yang merupakan 

daerah rawan banjir dan rob. Perubahan iklim di Kelurahan Tanjung Mas berdampak terhadap 

masyarakat dan lingkungan sekitar. Kelurahan Tanjung Mas terdiri atas tiga bagian wilayah atau 

kampung, bagian utara adalah Kampung Tambak Mulyo dan Tambak Rejo yang menjadi wilayah 

yang paling sering terkena rob, sedangkan pada bagian selatan adalah Kampung Kebonharjo yang 

memiliki intensitas rob sedikit dibanding bagian utara. Berdasarkan hasil penelitian, dapat 

diidentifikasikan bahwa dampak perubahan iklim di Kelurahan Tanjung Mas berpengaruh terhadap 

kondisi kesehatan masyarakat, kondisi aset rumah tangga, kondisi bisnis dan akses terhadap 

layanan dasar oleh masyarakat, serta kondisi infrastruktur dan lingkungan. Beberapa dampak 

kesehatan yang dirasakan oleh masyarakat adalah penyakit kutu air, penyakit kulit, gatal-gatal, 

kurang enak badan serta kesulitan tidur. Disisi lain, banjir dan rob juga menyebabkan masyarakat 

mengalami kerugian aset rumah tangga seperti kerusakan barang elekronik, kerusakan perkakas 

rumah tangga, terendamnya rumah, serta kendaraan bermotor yang mudah keropos. Banjir dan rob 

juga membawa dampak terhambatnya akses terhadap pelayanan dasar seperti sulitnya masyarakat 

untuk beraktivitas keluar wilayah, aktivitas sekolah yang terganggu, dan terganggunya kegiatan 

ekonomi masyarakat seperti berdagang dan menjemur ikan asin. Rob dan banjir juga menyebabkan 

jalan di wilayah Tanjung Mas terendam akibatnya jalan di wilayah tersebut menjadi kotor. 

Ditambah lagi, air rob dan banjir yang membawa kotoran dapat menyebabkan lingkungan dan 

rumah warga menjadi lembab dan menimbulkan bau busuk.  

Kapasitas adaptasi masyarakat terkait perubahan iklim di Kelurahan Tanjung Mas dikaji 

berdasarkan lima elemen kapasitas yaitu ekonomi, sosial, informasi dan teknologi, fisik dan 

inovasi. Berdasarkan hasil penelitian, makna kapasitas ekonomi bagi masyarakat terkait dengan 

kemampuan masyarakat untuk meninggikan rumah, mencukupi kebutuhan dasar, biaya 

pendidikan/bimbingan belajar, perbaikan jalan dan perbaikan perahu. Kapasitas sosial masyarakat 

dalam penelitian ini melihat dari dua hal yaitu terkait dengan jenis dan peran kelompok masyarakat 

atau komunitas, dan 
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sumber dan jenis bantuan yang diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai 

aktor yang terlibat dalam membantu masyarakat Kelurahan Tanjung Mas. Masing-masing aktor 

tersebut memiliki peran dan fungsi yang berbeda, sehingga masyarakat dapat terbantu dengan 

adanya kehadiran aktor-aktor tersebut seperti BPBD, PMI, ataupun perusahaan. Kapasitas 

teknologi dan informasi menunjukkan bahwa masyarakat dapat menerima berbagai informasi 

khususnya terkait banjir dan rob dari beberapa pihak, ditambah lagi karena adanya kemajuan 

teknologi yang pesat, akses informasi dan pengetahuan semakin cepat dan lebih efektif. Kapasitas 

fisik di Kelurahan Tanjung Mas dapat digambarkan dengan adanya dukungan ketersediaan sarana 

dan prasarana penunjang yang terdapat di wilayah tersebut. Dalam hal ini, sarana dan prasarana 

tersebut dapat membantu masyarakat dalam bertahan untuk menghadapi banjir dan rob yang terjadi 

seperti jalan, tanggul, talud, jembatan, pemecah ombak dan sebagainya. Elemen kapasitas lainnya 

ialah kapasitas inovasi, beberapa inovasi yang dilakukan oleh masyarakat maupun pihak lainnya 

adalah kegiatan budidaya mangrove, pembentukan kelompok CAMAR, pembuatan branjang 

apung, kolam retensi, balai apung, plat beton dan ram di selokan.  

Masyarakat Kelurahan Tanjung Mas menilai bahwa semua indikator atau elemen kapasitas 

tersebut adalah penting dan perlu diperhatikan. Antar elemen kapasitas adaptasi memiliki 

keterkaitan antar satu sama lain. Keterkaitan tersebut dapat dikembangkan melalui sebuah model 

kapasitas adaptasi yang terdiri atas empat elemen besar yaitu elemen (i) aktor/IT/inovasi, (ii) 

peran/fungsi kelompok/komunitas, (iii) sumber daya, (iv) tujuan/adaptasi. Model tersebut 

merupakan gambaran menunjukkan bahwa aktor/kelompok masyarakat dapat saling berhubungan 

dengan pihak luar/pemberi bantuan melalui adanya informasi dan teknologi, serta kemampuan 

berinovasi. Aktor yang memiliki kualitas yang baik nantinya akan dapat menjalankan peran dan 

fungsinya dengan baik di masyarakat. Disisi lain, hal tersebut juga dapat mendukung ketersediaan 

bantuan serta infrastruktur yang tersedia agar tetap bisa menunjang aktivitas masyarakat. Tiap 

elemen yang dapat berfungsi dengan baik dapat mempermudah dan menunjang pencapaian tujuan 

masyarakat dalam beradaptasi.  

Pada penentuan nilai/bobot pada masing-masing indikator/aspek kapasitas adaptasi pada 

riset sebelumnya masih terdapat perbedaan dan belum disertai dengan dasar atau penjelasan yang 

memadai. Hasil dari penelitian ini dapat melengkapi studi kapasitas adaptasi sebelumnya mengenai 

pemberian nilai/skor yang diperlakukan sama untuk masing-masing indikator/elemen. Tiap 

aspek/elemen kapasitas adaptasi menunjukkan tingkat kepentingan yang sama atau prioritas yang 

sama penting, sehingga dalam mendukung pencapaian tujuan adaptasi di suatu wilayah perlu 

memperhatikan keterkaitan dan keselarasan antar elemen.  

Penelitian ini menghasilkan suatu model kapasitas adaptasi di Kelurahan Tanjung Mas 

yang menunjukkan bahwa setiap elemen kapasitas adaptasi terhubung satu sama lain secara 

siklikal. Penelitian ini mencoba mengidentifikasi juga bahwa indikator kapasitas adaptasi yang 
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paling dominan di Kelurahan Tanjung Mas adalah kapasitas sosial. Kapasitas adaptasi pada model 

tersebut terdiri dari elemen saling terkait, disisi lain masyarakat lokal juga merasa sangat sulit 

untuk menentukan kapasitas adaptasi yang paling penting. Ditinjau dari ketergantungan bantuan 

dari pihak eksternal, pengaruh elemen kapasitas terhadap kehidupan masyarakat, dan status atau 

kondisi internal di masyarakat penelitian ini mencoba untuk melihat kapasitas sosial sebagai salah 

satu hal yang paling diperlukan oleh masyarakat, meskipun secara keseluruhan antar elemen 

kapasitas adalah saling terhubung dan terkait.  

Adanya model tersebut dapat memberikan gambaran bahwa terdapat kompleksitas di 

Kelurahan Tanjung Mas. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemberian atribut yang 

homogen dalam penelitian kapasitas adaptasi dengan indeks sama yang sering dilakukan oleh para 

ahli dalam penelitian sebelumnya ketika melakukan analisis kerentanan masih dapat diterima. 

Namun demikian, model kapasitas adaptasi yang sudah dikembangkan dapat membantu para 

peneliti di bidang geografi fisik atau lingkungan dalam mengkonseptualisasikan kapasitas adaptasi 

pada suatu wilayah.  

 

5.2.  Rekomendasi   

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang te lah dijelaskan sebelumnya, maka 

dapat dirumuskan rekomendasi terkait dengan penelitian ini. Rekomendasi terdiri atas rekomendasi 

praktis dan rekomendasi akademis. Berikut merupakan rumusan rekomendasi yang dapat 

diberikan:  

 

1. Rekomendasi Praktis  

 Diperlukan penyempurnaan metodologi untuk mengeksplorasi kapasitas adaptasi 

perubahan iklim, yang mengarah ke formulasi indeks yang lebih baik yang 

mencerminkan kondisi suatu wilayah.  

 Untuk meningkatkan kapasitas adaptasi, idealnya semua indikator kapasitas adaptasi 

harus ditangani secara sistemik, sehingga tidak hanya berfokus pada elemen tunggal. 

Sangat penting untuk mempertahankan bahwa semua elemen kapasitas adaptasi dapat 

bekerja dengan baik.  

 Perlu memperhatikan semua elemen kapasitas dalam kegiatan intervensi peningkatan 

kapasitas adaptasi oleh pemerintah dan pihak lainnya, khususnya kebijakan terkait 

pengembangan kapasitas masyarakat. Pemerintah melalui Dinas Sosial dapat 

menyusun kebijakan terkait pengembangan sumber daya manusia (seperti pelatihan, 

kursus, capacity building), pemberdayaan masyarakat ataupun kebijakan lainnya dalam 

bidang sosial agar kemampuan/skill masyarakat dapat meningkat. Selain itu diperlukan 
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adanya optimalisasi peran Badan Keswadayaan Masyarakat atau kelompok 

masyarakat/komunitas dalam pengembangan sumber daya manusia. 

  

2. Rekomendasi Akademis   

 Penelitian ini menghasilkan suatu model kapasitas adaptasi dengan lingkup Kelurahan 

Tanjung Mas, sehingga untuk selanjutnya dapat dilakukan penelitian untuk mengetahui 

apakah model tersebut dapat diterapkan dan apakah masih relevan di wilayah lainnya.  

 Model kapasitas adaptasi dalam penelitian ini nantinya dapat digunakan dalam 

kegiatan peningkatan kapasitas adaptasi. Penelitian ini dapat saling melengkapi 

penelitian terkait kapasitas adaptasi yang telah dilakukan sebelumnya mengenai 

penilaian kapasitas adaptasi secara kuantitatif. 

 


