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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1. Kesimpulan  

Program pengendalian banjir dan rob yang telah dilakukan pemerintah berdampak positif 

terhadap kehidupan masyarakat. Hal ini dapat dilihat setelah adanya program pengendalian banjir 

dan rob secara intensif, kehidupan masyarakat menjadi jauh lebih baik. Modal fisik memiliki nilai 

indeks tertinggi sebesar 0,90, modal finansial sebesar 0,82, modal manusia sebesar 0,62, dan modal 

sosial merupakan modal dengan nilai indeks terendah sebesar 0,16. Hal ini dikarenakan modal 

sosial di Kelurahan Bandarharjo berupa kelembagaan siaga bencana tidak berjalan dengan optimal, 

sehingga tidak terbentuknya masyarakat yang mandiri.  

Kelurahan Bandarharjo sebagai salah satu wilayah yang letaknya saangat rawan terkena 

bencana banjir dan rob seharusnya sudah terbentuk karakter masyarakat yang mandiri dalam hal 

siaga bencana. Hal ini dikarenakan kurangnya tingkat kesadaran masyarakat yang peduli terhadap 

lingkungannya sendiri. Masyarakat cenderung bergantung kepada pihak pemerintah untuk 

menerima bantuan. Selain itu, kurangnya kader penggerak yang dapat mempelopori masyarakat 

untuk aktif dalam siaga bencana menjadi salah satu faktor yang mempengaruhinya.  

Sementara itu, program yang dijalankan pemerintah telah berjalan efektif dengan nilai indeks 

3,12 dalam skala 1 – 4. Hal ini dikarenakan secara fisik, pemerintah telah berupaya dengan sangat 

baik dalam mengatasi masalah banjir dan rob di Kelurahan Bandarharjo. Masyarakat setempat 

mengaku sangat merasakan dampak yang positif setelah adanya porgram tersebut yang ditunjukkan 

dengan skor tertinggi yaitu 3,83. Oleh karena itu, dalam upaya struktural pemerintah sudah sangat 

baik dan berdampak bagi masyarakat. Namun, dalam upaya non struktural belum berhasil. 

 

5.2. Rekomendasi 

Mayarakat Kelurahan Bandarharjo belum sepenuhnya terbebas dari masalah banjir dan rob. 

Saat musim hujan, genangan masih seringkali terjadi meskipun tidak separah tahun-tahun 

sebelumnya. Oleh karena itu, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diberikan 

rekomendasi sebagai berikut : 

 Rekomendasi untuk studi lanjutan 

 Pada penelitian yang memiliki tema serupa dengan penelitian ini dapat menganalisis lebih 

mendalam dari tingkat RW dengan ditribusi jumlah responden yang merata dan dapat 

membahas dampak dari program terhadap livelihood masyarakat sehingga dalam 

mengurangi tingkat kerentanan masyarakat. 
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 Pemilihan wilayah studi dapat dilakukan dengan observasi langsung guna memastikan 

berjalannya program pengendalian banjir dan rob di wilayah tersebut. 

 Teknik analisis digunakan dapat lebih bervariasi, seperti analisis spasial yang 

menitikberatkan pada kondisi fisik program. 

 

 Rekomendasi untuk pemerintah 

 Membentuk karakter masyarakat dengan pelatihan untuk mengembangkan kader di 

kalangan masyarakat guna mewujudkan masyarakat yang tangguh dan mandiri dalam hal 

siaga bencana. 

 Menampung aspirasi dari masyarakat melalui forum dan dapat memperhatikan kebutuhan 

masyarakat berdasarkan skala proritas. 

 Melakukan monitoring saat proyek berjalan dan memastikan proyek berfungsi dengan baik 

saat proyek selesai. 

 Melakukan monitoring, evaluasi, dan perbaikan secara rutin pada sistem yang tidak 

berjalan maksimal. 

 

  


