
 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 Sebagai kesimpulan hasil penelitian dampak psikososial alienasi 

pada mantan pekerja tambang pasca tutup tambang, di desa Satar 

Punda, Kabupaten Manggarai Timur, Flores, NTT ditemukan beberapa 

hal antara lain:  

1. Kehadiran tambang membawa dampak psikososial yang positif 

maupun negatif. Adanya tambang memberikan rasa bangga 

kepada mantan pekerja yang terlibat di dalamnya, tambang 

sebagai sumber ekonomi yang meningkatkan harga diri, status 

sosial dan identitas, subyek dapat mandiri secara ekonomi, merasa 

dihormati, dipercaya. Ekonomi yang membaik meningkatkan 

prososial masyarakat lingkar tambang. Kehadiran tambang secara 

negatif memengaruhi relasi sosial antar stakeholders, menyisakan 

konflik dan sentimen. 

2. Fenomena tutup tambang menghadirkan beragam respon alienasi 

pada subyek. Kehilangan pekerjaan menjadi faktor utama 

penyebab alienasi, gejalanya antara lain rasa ketergantungan 

(ketergantungan secara, akibat tutup tambang antara lain, rasa 

ketergantungan; ketergantungan ekonomi pada pemerintah dan 

perusahaan, ketidakberdayaan ekonomi untuk memenuhi 



 

kebutuhan, ketidakmampuan mengambil keputusan; tidak mampu 

mengambil tindakan untuk mengubah keadaan, seperti mencari 

pekerjaan. Keterasingan diri dengan adanya rasa malu karena 

komentar negatif dari orang lain kepada subyek. 

3. Dampak alienasi terkuat yang muncul adalah ketidakberdayaan, 

dialami oleh semua subyek dengan hadirnya rasa ketergantungan, 

serta ketidakmampuan dalam mengambil keputusan, subyek tidak 

mampu mengontrol keadaan berharap kekuatan dari luar untuk 

mengubah keadaan. 

4. Terdapat pemaknaan manifes bekerja di tambang sebagai sumber 

ekonomi, maupun pemaknaan laten bekerja di tambang untuk 

meningkatkan status sosial, mendapatkan identitas sosial maupun 

sebagai kontak sosial. Kedua pemaknaan ini memengaruhi 

hadirnya gejala alienasi akibat tutup tambang. 

 

B. Saran 

 Beberapa saran yang dapat diberikan peneliti adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi peneliti lain, penelitian ini masih terbatas pada dampak 

alienasi, sangat dimungkinkan untuk melihat lebih lanjut 

perkembangan dampak dari fenomena tutup tambang seperti 

koping yang dilakukan, ataupun resiliensi masyarakat dalam 

menghadapi fenomena ini.  



 

2. Bagi subyek dan untuk masyarakat Manggarai pada umumnya,  

tambang akan selalu memiliki dua sisi. Kemakmuran dan 

kesejahteraan yang di tawarkan tambang hanya bersifat 

sementara, sedangkan kerusakan yang ditinggalkan tambang 

berdampak jangka panjang, dibutuhkan pertimbangan yang 

matang untuk menghadirkan tambang masuk dalam kehidupan. 

Dukungan sosial menjadi penting untuk meminimalisir dampak 

psikososial yang terjadi dapat dilakukan oleh kelompok 

masyarakat yang memiliki masalah yang sama. 

3. Bagi Pemerintah, agar melihat esensi hadirnya tambang di 

tengah masyarakat, tidak  hanya melihat keuntungan finansial 

dari segi ekonomi saja, bahwasanya hadirnya tambang 

membawa perubahan dalam setiap aspek kehidupan 

masyarakat termasuk dari sisi sosial dan psikologis. Tanpa 

adanya pertimbangan pembangunan berkelanjutan untuk 

masyarakat lingkar tambang, tambang dapat berakhir menjadi 

bencana untuk masyarakat. Banyak sektor perekonomian yang 

dapat dikembangkan sebagai alternatif untuk tidak bergantung 

pada perusahaan tambang. 

 

 

 

 


