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BAB V 

PENUTUP 

 

A.Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menarik beberapa 

kesimpulan, yaitu :  

Dampak yang ditimbulkan dari adanya perusahaan pertambangan batubara 

mempengaruhi kondisi lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat Desa Batu 

Kajang. Dampak lingkungan yang dirasakan dari adanya pertambangan batu bara 

meliputi tercemarnya sungai yang ada di Desa Batu Kajang, pencemaran udara 

dari debu, kemudian terganggunya kondisi tanah perkebunan dan pertanian 

masyarakat. Dampak yang ditimbulkan pada kondisi sosial adalah bertambah 

tingginya jumlah penduduk Desa Batu Kajang serta bertambahnya ragam suku 

masyarakat. Dampak terhadap kondisi ekonomi masyarakat Desa Batu Kajang 

berdasarkan data memiliki eknomi yang sejahtera dan memiliki tingkat 

kemiskinan yang rendah.  

 

B.Saran  

Berdasarkan simpulan di atas, maka peneliti memberikan saran kepada 

beberapa pihak, sebagai berikut :   

1.Aparat Pemerintah Desa  

Diharapkan kepada aparat pemerintah desa dapat mempertegas 

tidakannya kepada pihak-pihak yang sudah mencemarin dan menggangu 

stabilitas lingkungan Desa Batu Kajang.   
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Pada aspek kondisi sosial terkait jumlah penduduk yang tinggi 

diharapkan perangkat desa dapat  memberikan solusi terkait dengan jumlah 

penduduk yang tinggi dan mampu membimbing masyarakat dalam 

mengembangkan serta meningkatkan sumber daya manusia Desa Batu 

Kajang agar lebih maksimal.  

Pada aspek ekonomi , terutama mengenai  Galeri Mamere sebagai 

wadah dalam meletakan dan menjual hasil produksi UKM masyarakat desa 

dapat terus dibimbing dan dikembangkan dengan memberikan edukasi 

mengenai marketing, packaging, dan frozen food dengan harapan hasil 

produk yang sudah dihasilkan dapat lebih maju dan dikenal serta memiliki 

jangkauan penjualan lebih luas. 

 

2.Perusahaan  

Diharapkan  kepada perusahaan pertambangan batubara dapat 

memaksimalkan penyarapan tenaga kerja masyarakat lokal. Perusahaan 

pertambangan sangat diminta untuk meminimalisir dampak lingkungan yang 

ditimbulkan dan  bertanggungjawab penuh atas semua limbah yang 

ditimbulkan agar kelestarian lingkungan tetap terjaga.  

 

3.Peneliti Selanjutnya  

 Kepada peneliti selanjutnya, dalam penelitian ini tidak memuat secara 

penuh kinerja dari pada CSR perusahaan pertambangan batubara yang 

terdapat di Desa Batu Kajang, karena penulis hanya berfokus kepada dampak 
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yang sudah ditimbulkan di masyarakat dan apa yang dirasakan oleh 

masyarakat., maka besar harapan peneliti bahwa peneliti selanjutnya dapat 

melanjutkan penelitian ini dengan tema atau jenis penelitian yang terkait.   

 

  


