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SARI 
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Penanggulangan Penyakit Akibat Banjir Rob (Kasus di Kelurahan Tanjung Mas, 

Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang). Jurusan Pendidikan Sosiologi dan 

Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. 
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Akibat terjadinya rob di wilayah Kelurahan Tanjung Mas mengakibatkan 

kondisi sosial ekonomi, kesehatan dan pendidikan ikut terpuruk. Genangan air rob  

juga membawa akibat timbulnya sejumlah penyakit bawaan pasca banjir yang 

mengancam masyarakat dari berbagai golongan. Namun, kebenaran argumen ini 

perlu dibuktikan melalui kegiatan penelitian agar diperoleh jawaban yang akurat. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana 

masalah kesehatan yang dihadapi masyarakat Tanjung Mas dengan adanya banjir 

rob ? (2) Bagaimana strategi adaptasi yang dilakukan masyarakat Tanjung Mas 

dalam menanggulangi penyakit akibat banjir rob?. Penelitian ini bertujuan (1) 

Mengetahui masalah kesehatan yang dihadapi masyarakat Tanjung Mas dengan 

adanya banjir rob. (2) Mengetahui strategi adaptasi yang dilakukan masyarakat 

Tanjung Mas dalam menanggulangi penyakit akibat banjir rob. 

Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat kualitatif.  Sumber data 

penelitian terbagi dalam: (1) data primer yang mencakup hasil wawancara dengan 

informan lapangan, dan (2) data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung 

dari sumbernya, dalam hal ini buku-buku, hasil penelitian, dokumen, dan sumber 

lain yang relevan. Hasil pengolahan data menggunakan teknik triangulasi dengan 

membandingkan metode wawancara dengan metode pengamatan serta 

membandingkan data dari hasil wawancara dengan isi dari suatu dokumen. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Lingkungan secara fisik menjadi 

tergenang air yang menganggu aktivitas masyarakat, (2) Keterbatasan lahan 

beserta terjadinya rob memunculkan lingkungan pemukiman tidak layak huni 

lantaran kotor, lusuh, tidak sehat, tidak tertib dan tidak teraktur, (3) Kondisi 

kesehatan fisik dan mental masyarakat Tanjung Mas menurun. Banyak 

masyarakat Tanjung Mas menderita penyakit diare, muntaber, tipes, lepto, DB, 

ISPA, dan penyakit kulit, (4) Upaya yang dilakukan masyarakat Tanjung Mas 

dalam menanggulangi penyakit akibat banjir rob dengan mengadakan kegiatan 

kerja bakti membersihkan lingkungan, membakar sampah. Khusus untuk 

mengurangi jentik nyamuk DB masyarakat mempergunakan jasa penyemprotan 

nyamuk DB, menyemprotkan larutan oli, menyemprotkan campuran minyak tanah 

dan kapur barus, menuangkan larutan detergen, menanam bunga lavender dalam 

pot. 

Berdasarkan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa: (1) Masalah 

kesehatan yang dihadapi masyarakat Tanjung Mas dengan adanya banjir rob yaitu 
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masalah fisik, sosial dan mental. (2) Strategi adaptasi masyarakat Tanjung Mas 

dalam menanggulangi banjir rob melalui adaptasi budaya dan perilaku sehat. 

Saran dalam penelitian ini mencakup: (1) Bagi pemerintah hendaknya 

memperhatikan: a. pembangunan tata ruang kota, b. memperbaiki sistem drainase 

dan pompa air di wilayah rawan rob, c. memberikan penyuluhan tanggap 

peristiwa rob dan penanggulangannya bagi masyarakat. (2) Bagi masyarakat 

diharapkan: a. Membuang sampah ditempatnya, b. Membakar atau mengkubur 

bangkai sampah di tanah, c. Tidak membiarkan saluran air tersumbat. 
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