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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Simpulan 

Dari penelitian Evaluasi Program Penataan Lingkungan Permukiman 

Berbasis Komunitas (PLPBK) di Perkampungan Kumuh Kabupaten Bandung, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) 

dilaksanakan di tiga kampung kumuh di Kabupaten Bandung yaitu Kampung 

Wangun Desa Pasirmulya Kecamatan Banjaran, Kampung Lembang Desa 

Babakan Kecamatan Ciparay dan Kampung Cilodong Desa Karang Tunggal 

Kecamatan Paseh. Capaian implementasi Program Penataan Lingkungan 

Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) dari segi kualitas lingkungan 

permukiman (secara fisik) yang dilihat dari indikator konstruksi bangunan, 

ventilasi, pencahayaan, sanitasi, air bersih, kondisi jalan, drainase, dan 

ketersediaan wadah sampah komunal dapat dikatakan baik di Kampung 

Cilodong. Sedangkan kualitas lingkungan permukiman Kampung Wangun 

dan Kampung Lembang termasuk dalam kategori sedang. 

2. Capaian implementasi Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis 

Komunitas (PLPBK) dari segi perilaku masyarakat dalam pengelolaan 

lingkungan permukiman yang dilihat dari beberapa aspek ditemukan bahwa 

pada aspek penggunaan air bersih, penggunaan MCK sehat dan pengelolaan 

lingkungan sekitar rumah, Kampung Wangun dan Kampung Cilodong dapat 

dikatakan lebih baik daripada Kampung Lembang. Namun, dilihat dari aspek 

pengelolaan sampah di ketiga kampung masih terdapat beberapa kekurangan. 

 

5.2 Implikasi  

Implikasi yang dapat diterapkan dari penelitian ini adalah hasil penelitian 

dapat dijadikan salah satu pembahasan pada mata pelajaran Geografi kelas XII 

mengenai materi pembangunan dan pertumbuhan wilayah. Pembangunan 

merupakan upaya manusia untuk meningkatkan kehidupan dan kesejahteraannya. 

Konsep Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) 
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dapat dijadikan sebagai contoh upaya pembangunan suatu wilayah agar wilayah 

tersebut menjadi lebih sejahtera. 

Selain dapat digunakan pada pembelajaran materi SMA, dapat juga dijadikan 

pembahasan untuk Mata Kuliah Geografi Pembangunan pada jenjang perguruan 

tinggi. Geografi Pembangunan adalah ilmu geografi yang mengkaji pembangunan 

suatu wilayah dengan memperhatikan aspek sosial dan fisik suatu wilayah. Konsep 

Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) dapat 

dibahas pada mata kuliah tersebut karena program tersebut merupakan suatu 

pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan 

perilaku masyarakat dalam pengelolaan permukiman (aspek sosial) dan 

meningkatkan kualitas lingkungan permukiman di wilayah tersebut (aspek fisik). 

 

5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan simpulan, maka diajukan beberapa rekomendasi, diantaranya:  

a. Bagi masyarakat Kampung Wangun, Kampung Lembang dan Kampung 

Cilodong agar selalu menjaga dan meningkatkan perilakunya dalam 

mengelola lingkungan permukiman sehingga kualitas lingkungan 

permukiman dapat terjaga dan dapat meningkat menjadi lebih baik lagi. 

b. Bagi pihak yang terkait pada Program Penataan Lingkungan Permukiman 

Berbasis Komunitas (PLPBK) seperti Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung, Koordinator Kota 

Kabupaten Bandung, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Desa, dan 

sebagainya agar selalu memberikan sosialisasi dan monitoring kepada 

masyarakat agar dapat mengelola lingkungan permukimannya dengan baik 

sampai masyarakat secara mandiri mampu mengelola dengan bijak 

lingkungan permukimannya. 

c. Bagi peneliti diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk 

penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan  Program Penataan Lingkungan 

Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK). 

 


