
BAB V  

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

Desa Sendang Sikucing yang berada di Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal adalah 

salah satu desa yang letaknya berbatasan langsung dengan laut di utara Jawa. Sebagai desa 

yang terletak di wilayah pesisir tentunya tak luput dari berbagai permasalahan terkait dengan 

bencana pesisir. Permasalahan tersebut, antara lain abrasi, banjir rob, intrusi air laut dan angin 

kencang. Sebagai masyarakat yang bertempat tinggal dan beraktivitas di sana, tentunya 

mereka dituntut harus mampu beradaptasi dengan wilayahnya dalam menghadapi berbagai 

macam hal, tak terkecuali dalam menghadapi bencana pesisir. Berdasarkan hasil analisis yang 

telah dilakukan dan dijelaskan pada bab sebelumnya, tidak sepenuhnya upaya yang dilakukan 

rumah tangga di Desa Sendang Sikucing dalam menghadapi bencana pesisir merupakan 

bentuk dari adaptasi. Terdapat beberapa usaha yang dilakukan oleh beberapa rumah tangga 

di sana yang merupakan bentuk dari coping strategy dan pembangunan fisik yang dilakukan 

oleh pemerintah termasuk bagian dari mitigasi.  

Upaya yang dilakukan oleh rumah tangga di Desa Sendang Sikucing dalam menghadapi 

bencana pesisir yang meliputi abrasi, banjir rob, intrusi air laut dan angin kencang cenderung 

berbeda-beda. Rumah tangga di Dusun Krajan Barat dan Krajan Timur cenderung tidak 

memiliki permasalahan yang berarti terkait bencana pesisir, mereka hanya menaruh 

kekhawatiran pada fenomena angin kencang yang sering terjadi ketika musim penghujan. Hal 

tersebut terjadi karena fenomena tersebut yang sering menimpa mereka. Di Dusun Klampok 

yang sebagian wilayahnya berbatasan dengan Pantai Cahaya dan sebagian lagi tidak cukup 

berdekatan dari wilayah laut memiliki respon yang lebih beragam. Sebagian rumah tangga 

yang bertempat tinggal di dekat pantai menaruh kekhawatirannya pada abrasi dan banjir rob, 

karena dua permasalahan ini sewaktu-waktu dapat memberikan dampak buruk bagi tempat 

tinggal mereka, serta permasalahan intrusi air laut yang sebagiannya mereka alami yang cukup 

mempersulit aktivitas mereka, sedangkan rumah tangga yang tinggal tidak dekat dengan 

pantai cenderung beranggapan bahwa angin kencang yang menjadi permasalahan bagi 

mereka. Berbeda halnya pada rumah tangga di Dusun Larangan dan Dusun Unit Desa 

Nelayan, dua dusun ini merupakan dusun yang letaknya berbatasan langsung dengan lautan. 



 
 

Seluruh rumah tangga di Dusun Larangan memiliki bentuk adaptasi dengan cara meninggikan 

lantai rumah mereka untuk meminimalisir air yang masuk ketika pasang dan rob terjadi. Di dua 

dusun ini pula terdapat tanggul yang pembangunannya dilakukan oleh pemerintah. Tanggul 

yang dibuat untuk menekan kikisan abrasi dirasa efektif oleh warga di sana, karena mampu 

meminimalisir dampak abrasi dan meminimalisir terjadinya rob ketika pasang. 

Berdasarkan tiga komponen yang utama yang menjadi acuan dalam penelitian ini, yaitu 

tingkat pendidikan, tingkat kemampuan ekonomi dan tingkat pengalaman, rumah tangga di 

Desa Sendang Sikucing memiliki tingkat pengetahuan menengah ke bawah, yaitu berada di 

tingkatan sedang dan rendah. Hal baiknya adalah tidak terdapat satupun rumah tangga dengan 

tingkat pengetahuan sangat rendah, namun di sisi lain tidak terdapat pula rumah tangga yang 

memiliki tingkat pengetahuan tinggi, apalagi di tingkatan sangat tinggi. Persentase rumah 

tangga dengan tingkat pengetahuan rendah mencapai 85,2% meliputi 75 KK dan hanya 18,8% 

atau sebanyak 13 KK yang memiliki tingkat pengetahuan sedang. Tidak jauh berbeda dengan 

tingkat kemampuan ekonomi yang dimiliki oleh rumah tangga di sana, kemampuan ekonomi 

yang mereka milikipun cenderung berada di tingkatan menengah ke bawah. Sebanyak 29 KK 

dengan persentase 33% merupakan rumah tangga dengan tingkat kemampuan ekonomi 

sangat rendah, kemudian 51 KK atau sebesar 58% adalah rumah tangga yang memiliki tingkat 

kemampuan ekonomi rendah dan hanya sebesar 9,1% atau hanya 8 KK saja yang memiliki 

kemampuan ekonomi di tingkatan sedang. Berbeda halnya dengan tingkat pengalaman yang 

dimiliki oleh rumah tangga di sana. Mayoritas rumah tangga di Desa Sendang Sikucing 

cenderung berada pada tingkatan menengah ke atas. Persentase rumah tangga dengan 

tingkat pengalaman sedang menjadi yang terbesar, yaitu mencapai 55,7% meliputi 49 KK, 

kemudian diikuti oleh rumah tangga dengan tingkat pengalaman tinggi dengan persentase 

40,9% dan terdiri atas 36 KK, hanya 1 KK atau hanya 1,1% rumah tangga dengan tingkat 

pengalaman rendah dan terdapat 2 KK atau 2,3% rumah tangga yang bahkan memiliki tingkat 

pengalaman yang sangat tinggi. 

Dari tiga komponen tersebut, tingkat pengalaman rumah tangga menjadi komponen yang 

cenderung memberikan pengaruh paling besar terhadap adaptasi yang dilakukan oleh rumah 

tangga di Desa Sendang Sikucing dalam menghadapi bencana di wilayahnya, sedangkan dua 

komponen lainnya, yaitu tingkat pengetahuan dan tingkat kemampuan ekonomi cenderung 

tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap adaptasi yang dilakukan oleh rumah tangga di 

sana.  

 



 
 

5.2 Rekomendasi 

Hasil penelitian proyek akhir ini menunjukkan bahwa tingkat pengalaman menjadi 

komponen yang cenderung berpengaruh lebih besar terhadap adaptasi yang mereka lakukan 

dalam menghadapi bencana pesisir dibandingkan dua komponen lainnya, yaitu tingkat 

pengetahuan dan tingkat kemampuan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa tiga komponen 

yang menjadi acuan dalam penelitian ini tidak berimbang sepenuhnya dalam mempengaruhi 

adaptasi rumah tangga di Desa Sendang Sikucing terhadap bencana pesisir. Untuk dapat 

memaksimalkan adaptasi rumah tangga terhadap bencana pesisir di sana, ketiga komponen 

tersebut haruslah berimbang. Maka dari itu, untuk menyeimbangkan ketiga komponen 

tersebut, peningkatan terhadap tingkat pengetahuan dan tingkat kemampuan ekonomi rumah 

tangga dirasa perlu dilakukan di Desa Sendang Sikucing agar adaptasi terhadap bencana 

pesisir yang mereka hadapi dapat lebih optimal. 

 


