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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan penjelasan dari latarbelakang hingga analisis data di 

atas, maka bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Nilai willingness to pay masyarakat untuk mitigasi bencana tanah 

longsor di daerah penelitian yang masuk zona merah bencana alam 

tanah longsor adalah sebesar Rp 8.450. Dengan nilai tersebut sebanyak 

55 persen responden masyarakat menyatakan dirinya untuk bersedia 

membayar (WTP) untuk mitigasi bencana tanah longsor di kawasan 

penelitian yang masuk zona merah bencana tanah longsor. 

2. Pada hasil analisis data penelitian ini maka diperoleh bahwa variabel 

pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap willingness to 

pay mitigasi bencana tanah longsor di kedua desa yang menjadi lokasi 

penelitian. Hal tersebut dipengaruhi oleh semakin tinggi pendapatan 

masyarakat maka akan semakin bersedia untuk membayar mitigasi 

bencana tanah longsor. 

3. Pada hasil analisis data penelitian ini maka diperoleh bahwa variabel 

biaya kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap willingness 

to pay mitigasi bencana tanah longsor di kedua desa yang menjadi 

penelitian. Hal tersebut disebabkan oleh besarnya biaya kesehatan akan 

mempengaruhi keinginan masyarakat untuk membayar mitigasi 
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bencana, sebab bencana alam juga sangat besar berdampak pada 

kesehatan manusia. 

4. Untuk variabel jenis kelamin, usia, jumlah jiwa dalam rumah tangga, 

dan pendidikan secara statistik tidak signifikan terhadap willingness to 

pay (WTP) untuk mitigasi bencana tanah longsor. Dikarenakan dari 

keempat variabel itu tidak mampu mencermikan kepedulian masyarakat 

untuk bersedia membayar mitigasi bencana tanah longsor. Selain itu 

sering dijumpai beberapa penelitian dengan menggunakan Contingent 

Valuation Method (CVM) pada variabel demografi ditemukan tidak 

signifikan. Hal itu disebabkan karena variabel-variabel demografi tidak 

berpengaruh secara langsung. 

5. Sementara untuk variabel ada atau tidaknya aktitivitas (ATAKT) di 

daerah rawan tanah longsor dan variabel jarak kawasan potensi tanah 

longsor ke rumah warga (m/km) tidak berpengaruh masyarakat untuk 

membayar mitigasi bencana tanah longsor dengan alasan masyarakat 

merasa aman tinggal dekat dengan kawasan potensi bencaan tinggi, dan 

bila dikatan daerah tersebut mereka cenderung tidak mau pindah dengan 

alasan mata pencarian, keluarga, dan faktor tanah kelahiran. 

B. Saran 

Setelah melihat kesimpulan di atas, dirasa perlu untuk dikemukakan 

beberapa saran dalam mitigasi atau pengurangan bencana tanah longsor di 

Kabupaten Banjarnegara sebagai berikut : 
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1. Masyarakat yang tinggal di kawasan dengan risiko bencana tanah 

longsor tinggi hendaknya meningkatkan kesadaran mitigasi bencana 

tanah longsor, hal itu dapat dilakukan dengan tidak melakukan 

pengalihan fungsi lahan dari lahan dengan tanaman pohon keras menjadi 

lahan sayuran, mayoritas mata pencarian di kedua desa adalah petani. 

Namun sistem pertanian masih dengan sistem konvensional yang tidak 

memperhatikan dampak yang diakibatkan, sebagai contoh adalah 

penggunaan pupuk kimia yang akan membuat tanah kehilangan 

kegemburannya, lamban laut juga akan berakibat juga pada massa gerak 

tanah. Sebagai salah satu solusi adalah dengan mengubah sistem 

pertanian dari konvensioanl menjadi sistem pertanian yang 

memperhatikan ekologi, hasil pertaniannya juga memiliki profit yang 

lebih tinggi sebagai contoh harga sayuran organik lebih mahal. Kopi 

juga bisa menjadi komoditi unggulan meski dalam jangka waktu pendek 

tidak meyakinkan, namun dalam jangka panjang bertani kopi bisa 

menjadi mata pencarian dengan profit tinggi dengan tetap 

memperhatikan ekologi. 

2. Untuk tercapainya sistem mitigasi bencana tanah longsor yang 

berkelanjutan, maka perlu peran serta masyarakat dan dan pemerintah 

untuk mitigasi bencana tanah longsor. Penanganan bencana tanah 

longsor tidak bisa hanya difokuskan pada penanganan fisik saja, namun 

harus disinergikan juga dengan pembangunan non-fisik yang 
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menyediakan ruang lebih luas bagi munculnya keterlibatan atau 

partisipasi masyarakat. 

a. Peran masyarakat khususnya yang bermukim di daerah dengan 

risiko bencana tanah longsor tinggi seyogyanya harus paham akan 

hak, kewajiban, dan perannya dalam mengelola lingkungan agar 

terjadi keselarasan, keserasian dan kesinambungan demi generasi 

penerusnya. Terkait dengan hal masyarakat sebetulnya masyarkat di 

wilayah rawan bencana memiliki hak yang sama untuk menempati 

lingkungan yang nyaman, baik, dan sehat, namun pada realitanya 

mereka masih terkena bencana tanah longsor, ini berarti bahwa 

masyarakat untuk memperoleh lingkungan yang nyaman, baik, dan 

sehat tidak terpenuhi. 

b. Pemerintah harus meningkatkan perannya untuk mitigasi bencana 

tanah longsor seperti: 

1.) Permerintah perlu menyadarkan masyarakat untuk menjaga 

kualitas lingkungan, dengan aturan dan penataan serta 

penyuluhan penggunaan lahan daerah rawan risiko bencana 

tanah longsor. 

2.) Aturan tentang pemanfaatan lahan milik PERHUTANI harus 

disosialisasikan lebih masif dan diberi pengawasan yang ketat 

dan sanksi yang berat apabila ditemukan alih fungsi hutan 

menjadi ladang pertanian yang mengharuskan menebang pohon. 



87 

 

3.) Pemerintah harus menggandeng pihak swasta untuk membantu 

penanganan mitigasi bencana tanah longsor, sebab dalam sistem 

penanganan suatau bencana alam harus melihatkan tiga elemen 

pemangku kepentingan, yaitu: pemerintah, swasta dan 

masyarakat. 


