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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

5.1  Kesimpulan 

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil penelitian tingkat kesejahteraan 

masyarakat tambang tradisional Migas Wonocolo adalah sebagai berikut: 

1. Hasil penilaian tingkat kesejateraan masyarakat tambang tradisional Migas di Woncolo 

menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat berada pada tingkat ultimate means menuju 

intermediate means. Namun mereka dalam proses mencapai intermediate means dengan 

masih maraknya ekonomi politik yang dilakukan oleh pekerja tambang melalui sistem 

penjualan ilegal untuk mengelabui kontraktor yaitu Pertamina. 

2. Pemenuhan kebutuhan dasar dari alam masyarakat tambang di Wonocolo khususnnya di 

kawasan pusat permukiman telah terpenuhi baik dari air bersih, udara bersih maupun 

keamanan dari bencana alam. Namun pernyataan ini akan berubah jika pada musim 

kemarau karena masyarakat cukup kesulitan untuk memperoleh air bersih. Bahkan di 

kawasan tambang yang menjadi wisata Teksas Woncolo belum teraliri oleh air bersih. 

Kawasan pusat permukiman berbeda dengan kawasan tambang karena kawasan tambang 

memiliki kualitas penyediaan air dan udara yang rendah. 

3. Modal pembangunan berupa alat kerja pertambangan telah dinilai lebih efisien daripada 

empat puluh tahun lalu yang masih menggunakan tenaga manusia untuk menarik timba 

minyak sejauh 300-400 meter. Penggunaan alat mesin mobil bekas lebih produktif dan 

cepat sehingga perolehan minyak juga lebih banyak. Namun seiring waktu berjalan, 

ketika aktivitas berjalan lebih cepat, produktivitas semakin menurun karena sumber 

minyak berkurang dengan cepat pula. 

4. Aktivitas sosial masyarakat di Wonocolo yang masih bersifat perdesaan membawa 

dampak pada rendahnya tingkat kekhawatiran masyarakat terhadap adanya tindakan 

kriminalitas. Budaya sedekah bumi tahunan juga menjadi media yang baik untuk 

mempererat dan membina kerukunan warga setempat. 

5. Masyarakat cukup memanfaatkan waktu luang dengan beristirahat di rumah daripada 

bepergian atau berwisata. Bahkan tak jarang waktu luang pun dimanfaatkan untuk 

melakukan aktivitas lain yang dapat menambah pendapatan. Memperoleh kebahagiaan 

tidak harus dengan berekreasi, karena hanya dengan berkumpul dengan keluarga atau 

mendapatkan uang tambahan dari kerja sampingan juga dapat menjadi sumber 
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kebahagiaan. Bagi mereka rekreasi hanya menghamburkan uang dan bukan satu-satunya 

cara untuk mendapat kebahagiaan. 

 

5.2  Rekomendasi 

Setelah disimpulkan maka berikut adalah rekomendasi dari hasil kajian tingkat 

kesejahteraan masyarakat tambang tradisional Wonocolo untuk Masyarakat Wonocolo, KUD, 

Pertamina dan Pemerintah. Rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Masyarakat 

 Masyarakat diharapkan dapat mematuhi peraturan dari pemerintah untuk tidak 

menjual minyak secara ilegal meskipun dengan alasan tuntutan perekonomian. 

 Masyarakat diharapkan memiliki pekerjaan sampingan yang dapat menjadi alternatif 

untuk meningkatkan perekonomiannya. 

 Masyarakat diharapakan mau, mampu dan siap untuk membuka diri bekerja di bidang 

pariwisata maupun pekerjaan lain sehingga ketika sumber minyak tidak ada lagi 

masyarakat memiliki alternatif pekerjaan yang dapat diandalkan.  

2. KUD atau BUMD 

 Perlu benar-benar diadakan upaya pengadaan yang menunjang aspek keselamatan dan 

kesehatan kerja bagi para pekerja tambang bersama Pertamina sebagai pembina dan 

pengawasnya. 

 Perlu diadakan upaya mencegah dan mengatasi polusi dan pencemaran lingkungan di 

kawasan tambang tradisional Migas Wonocolo dengan melakukan kerjasama dengan 

Pertamina sebagai pembina dan pengawasnya. 

3. Pertamina 

 Perlunya pengadaan pengawasan secara rutin serta pemberian sanksi yang tegas 

terhadap pekerja tambang yang melakukan penjualan ilegal. 

 Perlu diadakan pembinaan dan pengawasan yang sebenar-benarnya aspek keselamatan 

dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup bagi pekerja tambang.  

4. Pemerintah 

 Pemerintah sebaiknya melibatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan 

pembangunan wisata baru Teksas Wonocolo sehingga masyarakat tidak hanya sebagai 

objek tetapi juga sebagai subjek.  

 Perlu adanya pembangunan saluran air bersih di kawasan pertambangan untuk 

antisipasi kekurangan air di saat musim kemarau. Selain itu pembangunan saluran air 

ini juga sangat dibutuhkan bagi kesiapan kawasan wisata Teksas Wonocolo.  

 


