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BAB VI 

PENUTUP 

6.1. Kesimpulan 

Dari hasil .analisis .dan .pembahasan .yang .didapat .dari .penelitian .ini 

.maka .kesimpulan didapatkan adalah sebagai berikut: 

1. Kondisi sosial keluarga Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) sebagian 

besar memiliki jumlah tanggungan 3 – 4 sebanyak 38%, dimana 

mayoritas jumlah anak yang dimiliki adalah 1 – 2  dengan persentase 

53%. Kondisi sosial keluarga Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) jika 

dilihat dari jumlah tanggungan dan jumlah anak relatif tidak cukup 

banyak. Namun, hal tersebut justru menjadi salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi kesejahteraan keluarga Penambang Emas Tanpa Izin 

(PETI). Selain itu, adanya Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) juga 

dapat mengubah mata pencarian warga yang dibuktikan dengan jumlah 

persentase 54% merupakan alih profesi. Dimana yang sebelumnya 

pedagang, wiraswasta, petani, buruh, dan lainnya beralih menjadi 

Penambang Emas Tanpa Izin (PETI). 

2. Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) berdampak positif pada kondisi 

ekonomi rumah tangga para penambang, adanya Pertambangan Emas 

Tanpa Izin (PETI) menyebabkan peningkatan pendapatan, fasilitas tempat 

tinggal serta fasilitas transportasi yang terpenuhi dan layak apabila 

dibandingkan dengan sebelum menjadi penambang. Peningkatan 

pendapatan yang sebelumnya hanya < Rp 1.000.000 sampai dengan Rp 

2.999.999, kemudian setelah menjadi Penambang Emas Tanpa Izin 

(PETI), sebagian besar penambang berhasil memiliki pendapatan di atas 

Rp 3.000.000 bahkan ada juga yang berhasil memiliki pendapatan di 

kisaran Rp 6.000.000 - Rp 6.999.999.  Dengan demikian, adanya 

Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dapat meningkatkan perekonomian 

dan kesejahteraan rumah tangga para penambang emas. Akan tetapi, 

dampak negatif terhadap kondisi ekonomi lebih dirasakan warga sekitar 
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dikarenakan kerugian material yang terjadi seperti gagal panen maupun 

juga pengeluaran bulanan pembelian air untuk konsumsi.  

3. Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) memberikan pengaruh negatif 

dari segi sosial tidak hanya untuk Penambang Emas Tanpa Izin (PETI), 

akan tetapi juga untuk warga sekitar lokasi pertambangan. Pada penelitian 

ini, pencemaran lingkungan yang menyebabkan terjadinya konflik sosial 

antara warga sekitar lokasi pertambangan dengan para penambang. 

Penyebab konflik sosial yang terjadi adalah sistem pengolahan yang 

belum benar dan kurangnya kepedulian lingkungan oleh para penambang 

yang membuat warga sekitar menjadi marah dan kecewa hingga terjadi 

pergunjingan, perdebatan, pelaporan ke pihak berwajib, serta sempat 

terjadi pemberhentian operasional pertambangan. Kedua belah pihak 

merupakan tetangga yang terbilang cukup dekat, akan tetapi dengan 

adanya masalah ini kemudian menjadi bersitegang dan tentu saja 

mengakibatkan kehidupan sosial menjadi tidak nyaman karena terjadi 

kerenggangan. Selain memiliki pengaruh negatif, di sisi lain konflik 

sosial yang terjadi juga memiliki hal positif yaitu terbentuknya 

paguyuban oleh penambang kemudian rutin menyumbangkan kas untuk 

desa. Hal tersebut selain bertujuan untuk berkontribusi terhadap 

kemajuan desa juga untuk meredam kemarahan warga sekitar lokasi 

pertambangan. 

 

6.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan di atas maka peneliti 

memberikan saran teoritis dan praktis sebagai berikut : 

1. Saran Teoritis  

a. Penelitian ini memiliki jumlah sampel yang terbatas, untuk itu diharapkan 

penelitian iselanjutnya idiharapkan idapat imenambahkan ijumlah 

isampel penelitian isehingga ihasil ipenelitian iyang ididapatkan ilebih 

iakurat idan dapat imewakili ipopulasi isecara itepat.  
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b. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam jumlah item pertanyaan, untuk 

itu penelitian iselanjutnya ldiharapkan iuntuk .menambahkan .jumlah 

iitem .pertanyaan iatau ipernyataan idalam lsetiap iindikator isehingga 

idapat .mewakili .idimensi idari itiap .variabel .yang imungkin ibelum 

.dapat .diwakili .oleh .penelitian iini.   

2. Saran Praktis 

a. Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) menyebabkan dampak positif dan 

negatif dari sisi ekonomi, oleh karena itu diharapkan pemerintah yang 

bersangkutan dapat lebih tegas dan serius dalam membuat kebijakan yang 

tepat maupun juga regulasi yang harus dipatuhi untuk dapat mengatasi 

permasalahan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) ini sampai ke 

akarnya tanpa merugikan pihak manapun, sehingga pertambangan emas 

dapat dilakukan secara legal dan bermanfaat bagi semua pihak. 

b. Adanya aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), imasyarakat 

diharapkan idapat ilebih lpeduli .lterhadap ikeadaan ilingkungan, .tidak 

hanya iberorientasi ipada ikeuntungan isemata itetapi .juga 

mempertimbangkan .risiko-risiko .lainnya. 

c. Pemerintah Desa diharapkan dapat melakukan sosialisasi yang masif 

kepada para penambang tentang pengolahan emas baik dari proses awal 

maupun hingga proses akhir pengolahan. Pada setiap proses harus 

dilakukan dengan memperhatikan standar keselamatan kerja bagi para 

penambang, kemudian sistem pengolahan emas yang selama ini 

dilakukan juga harus dibenahi sehingga tidak mencemari lingkungan. 

Kemudian, warga sekitar lokasi pertambangan diharapkan dapat 

mendukung dan lebih sabar dalam menunggu hasil perbaikan sistem 

pengolahan apabila saran ini dilaksanakan. 

  


