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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan berupa hasil dari 

pembahasan data dan informasi yang telah diperoleh di lokasi penelitian, maka 

data disimpulkan bahwa upaya pemanfaatan lahan tidur yang dilakukan 

penduduk di Kecamatan Hulu Sihapas Kabupaten Padang Lawas Utara seluas 

944 ha dengan perincian luas 546 ha (57,83%) untuk tanaman kelapa sawit. 

Kelapa sawit adalah pemanfaatan yang paling banyak dan paling luas 

pemanfaatanya yang dilakukan penduduk, karena dapat memenuhi kebutuhan 

hidup. Tetapi dengan menanam tanaman kelapa sawit belum maksimal, karena 

tidak berwawasan lingkungan. Pemanfaatan untuk tanaman karet seluas 398 ha 

(42,17%) dan pemanfaatan tanaman karet dapat meningkatkan kualitas 

lingkungan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka perlu 

disarankan yakni, upaya pemanfaatan lahan tidur untuk tanaman kelapa sawit 

sebaiknya dihentikan karena tidak berwawasan lingkungan dan seharusnya 

diubah dengan tanaman yang baik bagi lingkungan, seperti kacang, jagung, padi 

dan palawija lainya. Sedangkan pemanfaatan lahan tidur untuk tanaman karet 

harus dipertahankan, karena meningkatkan kualitas lingkungan.
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