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BAB VI

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis laksanakan tersebut

tentantang Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Atas Keberadaan PT. RAPP

Estate Baserah Di Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi,

maka penulis mengambil sebuah kesimpulan atau interpretasi dan diakhiri

dengan saran-saran dari keseluruhan uraian dan penjelasan.

Telah dibahas pada bab sebelumnya tentang Dampak Sosial Ekonomi

Masyarakat Atas Keberadaan PT. RAPP Estate Baserah Bagi Di Kecamatan

Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, maka sebagai akhir dari penulisan

serta sekaligus menjawab permasalahan ini oleh karena itu penulis menarik

sebuah kesimpulan sebagai berikut :

1. Dampak Sosial Yang Ditimbulkan

Keberadaan PT. RAPP Estate Baserah Cukup memberikan dampak

terhadap perkembangan sosial masyarakat di Kecamatan Kuantan Hilir,

dapat penulis simpulkan dari hasil kuisioner dan wawancara yang penulis

lakukan terhadap responden bahwa kesejahteraan sosial keamanan,

kenyamanan, kesehatan, pemukiman, fasilitas, lingkungan dan pelayanan

terhadap masyarakat dapat dikategorikan “Cukup” memberikan dampak

sosial kepada masyarakat di Kecamatan Kuantan Hilir.
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2. Dampak Ekonomi Yang Ditimbulkan

Keberadaan PT. RAPP Estate Baserah  cukup berdampak terhadap

perkembangan ekonomi masyarakat di Kecamatan Kuantan Hilir, dapat

penulis simpulkan dari hasil kuisioner dan wawancara yang penulis

lakukan terhadap responden bahwa terbukanya lapangan pekerjaan yang

lebih produktif, peningkatan pendapatan, peluang usaha baru dan

peningkatan pendapatan hal ini cukup memberi perubahan meskipun tidak

begitu signifikan. Oleh kaerana itu dampak dari keberadaan PT. RAPP

Estate Baserah cukup menunjang dan memberikan alternatif baru bagi

masyarakat dan dapat dikategorikan “Cukup” member pengaruh terhadap

ekonomi masyarakat di Kecamatan Kuantan Hilir

1.2 Saran

Dari permasalahan yang diuraikan diatas, maka disini peneliti akan

memberikan saran kepada PT. RAPP Estate Baserah dan masyarakat di

Kecamatan Kuantan Hilir, diharapkan kedepan akan lebih baik mewujudkan

kesejahteraan bersama. Adapun saran-saran itu sebagai berikut :

1. Saran untuk segi sosial

a. Diharapkan kepada masyarakat agar lebih meningkatkan sumber daya

manusianya, sehingga mampu bersaing dengan pekerja yang berasal

dari luar daerah..

b. Diharapkan perusahaan lebih memprioritaskan masyarakat Kecamatan

Kuantan Hilir dalam menjadi tenaga kerja diperusahaan, sehingga
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meminimalisir konflik-konflik ketegangan dan menjaga hubungan baik

dengan masyarakat setempat.

c. Perusahaan lebih peka terhadap permasalahan yang dihadapi oleh

masyarakat sekitarnya.

2. Saran untuk segi ekonomi

a. Diharapkan kepada perusahaan memberikan perannya kepada

masyarakat yang ingin membuka usaha baru, seperti pemberian

pinjaman modal, sehingga masyarakat tidak selalu bergantung pada

perkebunan.

b. Perusahaan hendaknya memberikan pelatihan dan penyuluhan tentang

berwirausaha yang baik,sehingga masyarakat dapat mengembangkan

potensi yang dimiliki.


