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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Adapun Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Kehidupan Masyarakat Nelayan di Desa Lalang Kecamatan Medang Deras 

Kabupaten Batu Bara sangat bergantung pada alam sekitar untuk 

melangsungkan kehidupannya terutama dari Laut Batu Bara. Nelayan 

memiliki pengetahuan yang tinggi dalam hal menangkap ikan terutama 

nelayan tradisional di Desa Lalang yang sangat menjaga biota laut. 

2. Berdirinya industri-industri di Desa Lalang Kecamatan Medang Deras 

Kabupaten Batu Bara memberikan perubahan pada masyarakat. Perubahan 

yang mereka dapatkan yaitu berada didaerah yang dulunya kebanyakan 

nelayan dan petani kini mereka juga berinteraksi dengan masyarakat 

industri yang bertempat tinggal disitu. Perubahan yang lainnya seperti 

selama ini yang mereka tidak ketahui menjadi dapat mereka lakukan 

misalnya mengenai pengolahan yang ada pada masing-masing industri 

dibidangnya. 

3. Bentuk-bentuk dampak sosial budaya yang terjadi akibat keberadaan 

industri di Desa Lalang  Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara 

memiliki dua dampak, yakni dampak positif dan negatif. Dampak positif 

yang terjadi pada masyarakat mengenai perkembangan SDM dan dampak 

negatif yang terjadi mengenai bantuan dari industri kepada masyarakat 
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yang tidak tepat sasaran serta pencemaran limbah industri yang 

menganggu kegiatan nelayan diperairan laut Batu Bara. 

4. Bentuk resistensi yang dilakukan nelayan terhadap industri di Desa Lalang  

Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara terdapat dua bentuk yaitu 

dengan bentuk demonstrasi dan kontravensi sederhana. Bentuk resistensi 

yang nelayan lakukan tidak sesuai dengan hasil yang didapat nelayan, 

karena nelayan merasa rakyat kecil yang tidak dapat melakukan 

perlawanan yang berlebihan terhadap industri besar padahal industri 

tersebut dapat menganggu kegiatan nelayan kemudian hari. 

5.2. Saran 

Kiranya pemerintah menangani permasalahan yang dialami 

masyarakat industri dengan nelayan haruslah seimbang. Masyarakat 

BatuBara harusnya menyadari secara detail lagi bahwa kelalaian yang 

dilakukan salah satu perusahaan itu dalam pembuangan limbah terkhusus 

di perairan laut, tentunya akan memberikan dampak kembali pada 

masyarakat sekitar. Hal ini juga akan berpengaruh besar dalam 

kesejahteraan hidup nelayan untuk menangkap ikan dilaut. Maka dalam 

penanganannya diperlukan kerjasama antara masyarakat sekitar dalam 

menjaga lingkungan di Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten 

Batu Bara agar tidak terjadi kekecewaan antara kedua belah pihak. 


