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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Dari  hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan  dapat  ditarik  beberapa

kesimpulannya:

1. Bahwa beragam hal yang melatar belakangi mereka memilih menjadi

seorang  penambang  batu  koral  mulai  dari  karena  tidak  adanya

kepemilikan  lahan  karena  memang  pendatang  atau  karena  lahan

diterjang bencana alam banjir, tingkat pendidikan yang rendah, tidak

memiliki keahlian dibidang lain dan yang terutama desakan ekonomi

keluarga.

2. Perempuan penambangan batu koral mengalami kendala seperti tidak

adanya kepemilikan lahan, penembakan ban karet untuk pengangkut

batu yang dilakukan pemilik lahan penambangan dan pecahnya  ban

karet karena kayu ketika disungai.

3. Bahwa fenomena perempuan penambang batu koral  telah  ada sejak

tahun 1970 hal ini seperti yang diungkapkan penambang perempuan

dan distributor batu koral yang memang telah bekerja dan mengambil

batu koral di Desa Kaloy ini.

4. Penulis melihat banyak potensi-potensi yang dimiliki oleh Desa Kaloy

ini  yang  dapat  dimanfaatkan  dengan  sebaik-baiknya  sehingga  dapat

dijadikan  salah  satu  cara  untuk  membuka  lahan  pekerjaan  untuk  para
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perempuan yang tidak memiliki keahlian dalam suatu bidang yaitu potensi

pariwisata.

1.2 Saran

Setelah  melakukan  penelitian  tentang  fenomena  perempuan  penambang

batu koral penulis menyarankan:

1. Agar pemerintah lebih melirik dan memberi perhatian terhadap para

penambang  batu  koral  dengan  memberikan  pelatihan-pelatihan  agar

perempuan penambang memiliki keahlian. Begitu pula Para orang tua

diharapkan  selalu  mendukung  dan  memotivasi  anak-anaknya  dalam

meraih pendidikan yang lebih tinggi agar memiliki pengetahuan dan

keahliaan untuk dijadikan sebagai modal bersaing di masyarakat dalam

mendapatkan pekerjaan.

2. Agar ada kesepakatan yang jelas antara penambang batu koral dengan

pemilik lahan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

3. Agar Pemerintah ataupun Aparatur Desa dengan menggandeng Dinas

Pariwisata Aceh Tamiang hendaknya memperhatikan potensi-potensi

yang  disuguhkan  alam  agar  bisa  lebih  dimanfaatkan.  Dengan

memajukan  potensi  pariwisata  di  masing-masing  daerah  dapat

dipastikan  akan  banyak  menampung  pengangguran  ataupun  orang-

orang yang tidak memiliki keahlian atau pendidikan.

4. Pemerintah harusnya lebih memperkenalkan keluarga berencana pada

masyarakat  agar  tidak  memiliki  anak  lebih  dari  dua  orang  supaya

kehidupan dan pendidikan agaknya lebih terjamin.


