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BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan serta analisa yang telah

dilakukan penulis mengenai manfaat dari konversi lahan bagi masyarakat desa

sungai jalau kabupaten Kampar, maka penulis dapat mengambil kesimpulan dan

memberikan saran-saran yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi pihak

yang berkepentingan.

6.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis penulis terhadap data-data yang diperoleh maka

penulis dapat menarik kesimpulan yaitu adanya dampak positif dari konversi

lahan tersebut.

1. Penelitian ini dilakukan di Desa Sungai Jalau Kabupaten Kampar dengan

judul Analisis Manfaat Konversi Lahan Bagi Masyarakat Desa Sungai

Jalau Kabupaten Kampar.

2. Dalam penelitian ini penulis menggunakan indikator yang bersumber dari

buku karangan Sudirja, yaitu menciptakan lapangan kerja baru,

meningkatkan ekonomi keluarga, meningkatnya status sosial dalam

masyarakat

3. Ketersediaan lapangan kerja baru bagi sejumlah petani terutama buruh

tani dan masyarakat yang terkena oleh alih fungsi tersebut, yaitu

berkurangnya pengangguran dan adanya pekerjaan baru yang lebih

mudah.
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4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yaitu terpenuhuinya kebutuhan

hidup, pendapatan akan meningkat dan tingkat pendidikan yang semakin

tinggi.

5. Perubahan status sosial yaitu semakin dihormati dan dihargai oleh

masyarakat.

6. Dari rekapitulasi kuesioner tentang analisis manfaat konversi lahan bagi

masyarakat desa sungai jalau, bisa dikatakan sukup bermanfaat bagi

masyarakat hal ini dapat dilihat dari persentase rata-rata kualitatif yang

berjumlah 76,4 %. Hal ini di sebabkan karna masyarakat ingin mencoba

pekerjaan baru yang semula bertani padi dan sekarang di konversi

menjadi lahan perkebunan kelapa sawait.

6.2 Saran

Adapun saran penulis mengenai analisis manfaat konversi lahan bagi

masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Penulis menyarankan agar masyarakat yang melakukan konversi lahan

hendaknya memperhatikan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh

konversi lahan tersebut.

2. Seharusnya pemerintah melakukan sosiallisasi tentang dampak positif

dan negatif dari konversi lahan yang dilakukan oleh masyarakat desa

sungai jalau.

3. konversi lahan Pemerintah hendaknya memperhatikan dampak

lingkungan dengan adanya konversi lahan di desa sungai jalau.


