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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian “Indikator Pertambangan 

Batubara yang Berkelanjutan dan Alternatif Sektor non Pertambangan sebagai Strategi 

Pengembangan Wilayah Paska Tambang” (Studi Kasus : Kabupaten Kutai Timur), 

maka dapat disimpulkan bahwa : 

1.  Prioritas indikator keberlanjutan pertambangan batubara terbagi ke dalam 3 

variabel, yang telah disesuaikan dengan dampak kegiatan pertambangan batubara, 

dimana pada masing-masing variabel terdapat 1 indikator prioritas. Pada variabel 

biaya, indikator yang diprioritaskan adalah peningkatan kualitas lingkungan 

dengan nilai 0,882. Pada variabel proteksi lingkungan indikator yang 

diprioritaskan adalah pemanfaatan kembali lahan bekas tambang dengan nilai 

0,410, sedangkan pada variabel keuntungan indikator yang diprioritaskan adalah 

pendapatan bagi masyarakat dengan nilai sebesar 0,614. Berdasarkan penilaian 

bobot, variabel prioritas adalah variabel keuntungan (ekonomi wilayah) yang 

terdiri dari pendapatan bagi pemerintah dan pendapatan masyarakat kegiatan 

pertambangan batubara di Kabupaten Kutai Timur. 

2.  Sektor non pertambangan yang berpotensi untuk dikembangkan untuk paska 

tambang adalah sektor pertanian, dengan sub sektor perkebunan dengan 

komoditas kelapa sawit dan peternakan dengan komoditas peternakan sapi. 

Komoditas kelapa sawit jika menjadi alternatif sektor non pertambangan pada saat 

dilakukan reklamasi, dimana dijual dalam bentuk TBS, maka pendapatan bersih 

kelapa sawit sebesar 25,5 % dari pendapatan bersih batubara, sedangkan jika 

lahan reklamasi digunakan untuk peternakan sapi potong, maka pendapatan 

bersihnya sebesar 8,8% dari pendapatan kotor batubara. 

 

5.2 Saran 

 Adapun saran yang peneliti sampaikan setelah menyusun penelitian “Indikator 

Pertambangan Batubara yang Berkelanjutan dan Alternatif Sektor non Pertambangan 

sebagai Strategi Pengembangan Wilayah Paska Tambang” 

(Studi Kasus : Kabupaten Kutai Timur), yaitu :  
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A.  Saran bagi Instansi terkait dan Pemerintah Lokal 

1. PT.KPC harus memperhatikan prioritaskan indikator pada  setiap variabel 

yaitu peningkatan kualitas lingkungan, pemanfaatan kembali lahan bekas 

tambang, dan pendapatan bagi masyarakat. Berdasarkan ketiga variabel, 

maka variabel keuntungan harus lebih diprioritaskan demi tercapainya 

keberlanjutan kegiatan pertambangan batubara di Kabupaten Kutai Timur. 

2. Sebaiknya berbagai pihak terkait (pemerintah, PT.KPC, swasta, masyarakat) 

mulai mempersiapkan sektor non pertambangan baik dari segi penyediaan 

lahan maupun peningkatan kualitas SDM.  

3. Diharapkan dikaji lebih lanjut mengenai potensi kelapa sawit peternakan 

sapi untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur, demi tercapainya perekonomian 

yang stabil paska tambang. 

B. Saran bagi Pembaca 

1.  Pembaca yang tertarik dengan judul penelitian ini dapat melanjutkan 

penelitian dengan menghitung prioritas indikator secara keseluruhan, tidak 

dipisahkan berdasarkan variabel. 

 

 


