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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

Kesimpulan 

 Dari hasil pembahasan yang telah dikemukakan pada Bab 
sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Persepsi masyarakat terhadap tambang mangan beragam. Ada 
yang menerima, ada yang menerima dengan terpaksa, dan ada 
pula yang ikut terlibat. Menerima adanya tambang mangan 
karena faktor tekanan hidup yang luar biasa sehingga 
masyarakat tidak dapat berpikir jernih dalam mengambil 
keputusan. Persepsi masyarakat Supul ditinjau dari lingkungan 
hidup berupa polusi udara, kesehatan (sakit ISPA, sakit mata, 
badan terasa gatal-gatal); ditinjau dari sosial berupa memiliki 
pekerjaan yang tetap sebagai penambang, dan janji-janji yang 
ditawarkan oleh perusahaan. Ditinjau dari budaya ditunjukkan 
dengan bergesernya peran Ketua Adat serta ditinggalkannya 
budaya menenun dalam masyarakat Supul. Sikap menerima 
akan adanya tambang tercermin dari masyarakat yang pasrah 
terhadap keadaan yang ada, apatis, dan ikut terlibat dalam 
tambang. Hal ini akibat faktor ekonomi dan juga pendidikan 
yang rendah serta pengetahuan yang kurang terhadap tambang 
mangan.   

2. Kondisi desa Supul dengan adanya tambang mangan ditelaah 
dari aspek lingkungan hidup, sosial, dan budaya diperoleh 
gambaran sebagai berikut: 1) Aspek lingkungan hidup berupa 
mutu air sungai Noe Molo berada pada ambang batas dari baku 
mutu air, debu menyebabkan ISPA dan sakit mata, gatal- gatal 
pada pantat, secara fisik ladang dan kebun berisi bongkahan 
tanah galian, dan lahan pertanian rusak; 2) Dari aspek sosial 
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berkurangnya gotong royong warga setempat, pola tanam 
masyarakat berubah; proses sosialisasi dengan tetangga yang 
semakin berkurang; dan keluarga terabaikan;  3) Aspek budaya 
bergeser yaitu Ketua Adat hanya namanya saja Ketua Adat tapi 
maknanya tidak ada lagi, dan masyarakat tidak lagi melakukan 
kegiatan menenun. 

 

Saran 

Adapun saran yang dikemukakan adalah sebagai berikut:  

1.  Kewenangan otonomi daerah bagi Bupati atau Kepala Daerah 
lainnya terkait pertambangan sebaiknya ditinjau kembali. Dari 
kenyataan yang ada di lokasi pertambangan tidak membawa 
perubahan yang positif terhadap lingkungan hidup, sosial, dan 
budaya sebaliknya membawa perubahan yang merugikan 
masyarakat.  

2. Masyarakat seharusnya tak hanya mengharapkan dari 
pemerintah dan perusahaan untuk merekonstruksi kondisi 
yang ada, tapi masyarakat juga harus menjadi aktor utama 
dalam melakukan rekonstruksi dan mengawetkan kondisi yang 
ada. 

3. Untuk penelitian selanjutnya perlu dilakukan penelitian terkait 
dari aspek ekonomi, politik, dan juga kesehatan.   


