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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

Berdasarkan dari rumusan masalah, hasil dan pembahasan penelitian “Kajian 

Tingkat Risiko Bencana Tsunami di Pesisir Kabupaten Kebumen” yang telah 

dilakukan, maka diperoleh simpulan, implikasi dan rekomendasi dari penelitian yang 

telah dilakukan. 

5.1. Simpulan 

Hasil penelitian kajian tingkat risiko bencana tsunami di pesisir Kabupaten 

Kebumen menghasilkan kesimpulan sebagai berikut. 

1. Tingkat bahaya di Pesisir Kabupaten Kebumen didonimasi oleh tingkat bahaya 

tinggi di Kecamatan Puring, Kecamatan Petanahan, Kecamatan Klirong, 

Kecamatan, Buluspesantren, Kecamatan Ambal dan Kecamatan Mirit. Penentuan 

bahaya dilihat dari parameter ketinggian lahan, kemiringan lereng, garis pantai, 

sungai dan kekasaran permukaan setelah dilakukan overlay pada SIG. Tingginya 

tingkat bahaya di kawasan ini dipengaruhi oleh kemiringan lereng yang datar dan 

ketinggian yang homogen pada pesisir kecamatan-kecamatan tersebut. Sedangkan 

untuk Kecamatan Ayah dan Buayan memiliki 3 kelas bahaya. 

2. Tingkat kerentanan di Pesisir Kabupaten Kebumen memiliki rentang sedang dan 

tinggi dengan dominasi tingkat kerentanan tinggi. Pengaruh tingginya tingkat 

kerentanan disebabkan tingginya kerentanan sosial terutama kepadatan penduduk 

dan kelompok rentan. Desa Karangduwur menjadi desa yang memiliki kerentanan 

tertinggi karena Desa Karangduwur menjadi desa wisata sehingga Desa 

Karangduwur memiliki kerentanan sosial, fisik dan lingkungan tinggi. Tingkat 

kerentanan yang tinggi menyebabkan potensi dampak kerugian yang tinggi pula 

apabila dilanda tsunami. 

3. Tingkat kapasitas masyarakat berada pada rentang sedang hingga tinggi. Kapasitas 

masyarakat tertinggi yaitu Desa Ayah dan terendah Desa Srati. Tingginya tingkat 

kapasitas Desa Ayah disebabkan karena pengalaman dampak tsunami 2006 yang 

menyebabkan tingginya tingkat kemampuan untuk waspada terhadap bencana 
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tsunami sedangkan rendahnya kapasitas masyarakat Desa Strati karena masyarakat 

masih belum memahami bencana tsunami dan tidak adanya kader destana yang 

dapat menyosialisasikan bencana tsunami kepada masyarakat. Kapasitas 

pemerintah tertinggi yaitu Kecamatan Buluspesantren dan terendahnya 

Kecamatan Buayan, kapasitas sekolah tertinggi yaitu SMPN 1 Ambal dan terendah 

yaitu SDN Ayamputih, kapasitas tenaga kesehatan yang tertinggi yaitu Puskesmas 

Ambal terendah yaitu Puskesmas Buayan. BPBD memiliki kapasitas yang tinggi. 

Sedangkan untuk kapasitas LSM diambil dari LSM Sar Elang Perkasa dan SAR 

Lawet Perkasa. Kapasitas sebagai pengurang risiko bencana telah diupayakan 

pemerintah dengan melakukan mitigasi pra bencana berupa sosialisasi dan 

simulasi. Namun sosialisasi dan simulasi masih belum menjadi agenda rutin bagi 

sekolah, puskesmas serta masyarakat desa serta kurangnya koordinasi antara 

BPBD, pemerintah kecamatan, sekolah, puskesmas dan desa sehingga seringkali 

sekolah tidak dilibatkan serta dalam simulasi. 

4. Tingkat risiko tsunami Pesisir Kabupaten Kebumen memiliki rentang sedang 

hingga tinggi. Risiko tertinggi yaitu Desa Sidoharjo dan terendah yaitu Desa 

Argopeni. Rendahnya tingkat risiko dipengaruhi oleh keberadaan destana yang 

turut membantu membangun kapasitas masyarakat sehingga dapat mengurangi 

risiko bencana. Selain itu dipengaruhi pula tingkat bahaya Desa Argopeni yang 

didominasi berada pada tingkat rendah dengan pemukiman masyarakat yang 

berada di perbukitan serta kerentanan yang berada di tingkat sedang. Dengan 

potensi bahaya rendah memudahkan masyarakat untuk mengevakuasi diri 

sehingga potensi kerusakan dan korban jiwa minim. Upaya pengurangan risiko 

bencana telah dilakukan mitigasi pra bencana tsunami berupa peningkatan 

kapasitas, pemasangan plang jalur dan lokasi evakuasi serta pemasangan dan 

perawatan EWS. EWS berjumlah 14 unit masih kurang menjangkau untuk 30 desa 

pesisir yang idealnya 1 desa memiliki minimal 1 unit EWS. 

5.2. Implikasi 

Mengacu pada hasil dan kesimpulan penelitian yang telah diuraikan, maka 

implikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut  
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1. Meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bahaya tsunami. 

2. Meningkatkan kesadaran dan ketanggapan terhadap tingginya potensi kerentanan 

3. Meningkatkan kapasitas seluruh masyarakat dan lembaga pemerintahan, 

pendidikan, kesehatan dan LSM 

4. Memaksimalkan upaya pengurangan risiko bencana 

5.3. Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi dari penelitian yang telah dilakukan, 

maka rekomendasi yang dapat penulis sampaikan yaitu sebagai berikut. 

1. Tingginya potensi bahaya bencana tsunami di pesisir Kabupaten Kebumen 

masyarakat diharapkan menjadi perhatian bagi masyarakat pesisir Kabupaten 

Kebumen, Pemerintah Kabupaten Kebumen, Pemerintah Kecamatan Ayah, 

Kecamatan Buayan, Kecamatan Puring, Kecamatan Petanahan, Kecamatan 

Klirong, Kecamatan Buluspesantren, Kecamatan Ambal dan Kecamatan Mirit. 

Pembuatan barrier seperti gumuk pasir buatan dan pemecah ombak serta 

pembuatan Perdes yang melestarikan gumuk pasir dan vegetasi pantai. Hal ini 

dimaksudkan agar pengerukan penambangan gumuk pasir untuk bahan bangunan 

dan pembangunan tambak udang dapat dikendalikan. 

2. Pemerintah desa bekerjasama dengan Destana dan BPBD dapat memberlakukan 1 

orang pendamping bagi 1 orang kelompok rentan untuk mempermudah evakuasi 

ketika terjadi tsunami mengingat pesisir Kabupaten Kebumen memiliki 

kerentanan sosial yang sedang hingga tinggi. 

3. Sekolah yang berada di zona rawan tsunami yang belum pernah melakukan 

sosialisasi dan simulasi dapat mengajukan untuk dilakukan sosialisasi kepada 

BPBD dan Destana.  

4. BPBD perlu menambahkan EWS di setiap desa Pesisir. 

 


