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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 

Melalui analisa dan intepretasi data yang ada di lapangan, maka dapat kita tarik 

kesimpulan dari penelitian ekonomi politik pertambangan emas di Gunung 

Manggar, yaitu : 

1. Dalam kegiatan pertambangan emas keuntungan ekonomi dari hasil 

sumber daya alam tersebut justru diraih oleh kelompok penambang dari 

luar wilayah lingkungan pertambangan. Dimana dalam teori rent-seeking 

terdapat sebuah jaringan kepentingan yang di dalamnya terdapat  

hubungan saling menguntungkan (lobi) antara kelompok penambang 

dengan pemburu rente. Pemburu rente disini dilakukan secara 

perseorangan oleh oknum-oknum yang ikut meraih keuntungan dalam 

pertambangan emas. Pemburu rente memberikan proteksi kepada 

kelompok penambang dalam kegiatan pertambangan emas dengan 

meminta sebagian hasil tambang emas yang diperoleh. Selain itu cukup 

jelas bahwa masyarakat lingkungan pertambangan yang merasakan 

dampaknya. Dampak yang dirasakan tidak hanya masyarakat petani tetapi 

juga masyarakat pengguna air lainnya. Ini karena adanya pencemaran air 

akibat pengolahan hasil pertambangan yang ada di sepanjang sungai.  
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2. Ketidakmampuan masyarakat karena terdapat pluralitas kepentingan 

ekonomi, pendidikan, dan strata sosial yang ada di dalam masyarakat 

sendiri. Kepentingan ekonomi seperti masyarakat yang benar-benar 

menolak karena mereka yang mendapatkan dampak pencemaran 

lingkungan secara langsung dan masyarakat yang cenderung pasrah (diam) 

karena keuntungan ekonomi yang ikut dirasakan. Faktor pendidikan 

karena rata-rata masyarakat yang diam mempunyai riwayat pendidikan 

rendah sehingga masyarakat kurang tanggap terhadap persoalan 

lingkungan. Kemudian mayoritas masyarakat yang diam tidak hanya dari 

kalangan stratifikasi rendah seperti kelompok masyarakat buruh tani, 

tetapi kelompok elit seperti birokrasi yang ada di desa dan DPRD sendiri 

cenderung diam karena merasa persoalan ini bukan tanggung jawab 

mereka. Sehingga pluralitas kepentingan dalam masyarakat desa tersebut 

dapat memecah-belahkan kekuatan masyarakat yang tinggal di lingkungan 

pertambangan. Respon pemerintah sendiri seperti tindakan yang dilakukan 

dengan patroli gabungan dan sosialisasi kepada masyarakat nampaknya ini 

tidak efektif. Terlebih lagi terdapat LSM yang mengajukan pertambangan 

emas ini dilegalkan oleh perhutani supaya tidak terjadi konflik. 
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4.2  Saran  

Dari adanya jaringan kepentingan pertambangan emas di Gunung Manggar yang 

telah kita bahas, maka peneliti memiliki beberapa saran diataranya : 

a. Aspek Keilmuan 

- Dalam penelitian selanjutnya dapat digali lagi pola hubungan 

kelompok penambang dengan LSM, birokrasi pemerintah desa seperti 

LMDH, pengepul hasil penambangan selain toko emas Ambulu, dan 

juga masyarakat Desa Kesilir yang cenderung mendukung kegiatan 

tersebut. Sebab dalam hal ini aspek-aspek hubungan diantaranya 

termasuk dalam jaringan kepentingan ekonomi pertambangan emas di 

Gunung Manggar. 

- Dalam fenomena pertambangan emas di Gunung Manggar, perlu dikaji 

kembali respon yang diambil pemerintah setempat terutama 

Pemerintah Kabupaten Jember. Sebab dalam hal ini, persoalan 

tambang merupakan persoalan pemerintah kabupaten berdasarkan pada 

UU No. 32 tahun 2009. Serta hubungan kelompok elite yang memiki 

kontribusi terhadap kegiatan tambang emas di Gunung Manggar. 

b. Aspek Pemerintah 

- Perlu adanya perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten Jember 

terkait persoalan tambang, karena fenomena ini merupakan persoalan 

lingkungan yang melibatkan keselamatan hidup masyarakat dan 

persoalan alam yang secara terus menerus tereksploitasi. 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI EKONOMI POLITIK ‘RENT-SEEKING’ DALAM JARINGAN KEPENTINGAN 
 PERTAMBANGAN EMAS DI JEMBER(STUDI : PERTAMBANGAN EMAS DI GUNUNG MANGGAR 
DESA KESILIR KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER - JAWA TIMUR)

UKI YUNITA



 
 

 

IV-121 

 

- Perlu adanya tindakan yang tegas dari aparat keamanan terhadap 

kelompok penambang yang secara terus menerus melakukan 

penggalian tanah di Gunung Manggar, serta menindak-lanjuti 

kelompok birokrasi pemerintah maupun perhutani yang ikut serta 

meraih keuntungan dari kegiatan tambang dengan menjalin hubungan 

dengan kelompok penambang. 

- Pentingnya Pemerintah Kabupaten Jember memeperhatikan dan 

melaksanakan peraturan daerah dan undang-undang pemberian ijin 

tambang berdasarkan RTRW dan RPJMD, karena dalam hal ini 

kegiatan tambang emas di Gunung manggar masih sangat jelas bahwa 

ini merupakan kegiatan tambang ilegal. 
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