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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, pembangunan jalan lingkar timur Cianjur 

hanya memberikan pengaruh kepada sebagian kecil petani untuk beralih dari 

usaha disektor pertanian keusaha  disektor non pertanian. Hal ini menunjukan 

bahwa pembangunan jalan lingkar timur Cianjur belum memberikan dampak 

yang signifikan terhadap perubahan orientasi mata pencaharian petani di 

Kabupaten Cianjur, hal ini disebabkan karena petani cenderung memilih untuk 

mempergunakan uang hasil ganti rugi lahan untuk membeli lahan pertanian baru 

di tempat lain daripada memulai usaha baru selain pertanian, dan hanya 

beberapa petani yang memulai usaha baru diluat sektor pertanian. Para petani 

yang tetap memilih untuk tetap bertani sebagian besar adalah petani yang 

mempunyai lahan  cukup luas dan lahan mereka yang terkena dampak 

pembangunan tidak terlalu luas sehingga tidak berpengaruh terhadap produksi 

pertanian mereka, selain itu petani yang sebagian besar lahannya terkena 

dampak, juga tidak mau mengambil resiko dengan menggunakan uang hasil 

ganti rugi lahan untuk memulai usaha baru dan memilih tetap bertani. 

Sedikitnya petani yang mencoba beralih keusaha non pertanian juga 

menyebabkan peningkatan taraf hidup mereka tidak terlalu signifikan jika 

melihat pendapatan mereka sebelum dan sesudah pembangunan jalan lingkar 

timur Cianjur. Hal ini disebabkan karena mereka memilih tidak mengambil 

resiko dengan tetap bertani yang dirasa selama ini dapat memenuhi kebutuhan 

mereka sehari-hari, namun berbeda dengan petani yang mencoba peuntungannya 

di sektor lain mereka mengalami peningkatan taraf hidup setelah adanya 

pembangunan jalan lingkar timur Cianjur. Petani tersebut pandai memanfaatkan 

peluang karena dengan adanya jalan lingkar timur mobilitas penduduk yang 

melewati jalan tersebut semakin tinggi dan kebutuhan akan sarana transportasi 

juga semakin tinggi maka mereka memilih untuk memulai usaha berdagang di 

pinggir jalan ataupun membeli kendaraan baik itu mobil ataupun motor dan 
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menyediakan jasa angkutan baik itu barang maupun angkutan umum bagi petani 

lainya. 

Petani memilih untuk tetap bertani dan menggunakan uang mereka yang 

didapat dari hasil ganti rugi lahan untuk membeli berbagai kebutuhan sekunder 

mereka, hal ini terlihat dari meningkatnya kepemilikan aset pribadi mareka baik 

itu sarana, komunikasi, informasi, transportasi, dan perumahan baik itu 

memperbaiki rumah ataupun membangun rumah pribadi mereka. Hal tersebut 

berbanding terbalik dengan luas kepemilikan lahan petani yang cenderung 

berkurang setelah adanya pembangunan jalan lingkar timur Cianjur, yang artinya 

mereka cenderung tidak menggunakan uang hasil ganti rugi lahan mereka untuk 

membeli lahan pertanian baru seluas lahan mereka yang terkena dampak 

pembangunan jalan lingkar timur Cianjur 

  

B. Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis mencoba memberikan rekomendasi 

yang sekiranya bermanfaat bagi pemerintah maupun instansi terkait dan petani 

yang terkena dampak pembangunan jalan lingkar timur Cianjur, adalah sebagai 

berikut : 

1. Para petani hendaknya lebih mengembangkan pengetahuan bertaninya, 

dengan mengikuti penyuluhan-penyuluhan yang diadakan pemerintah 

sehingga dapat menerapkan inovasi pertanian yang pada akhirnya dapat 

meningkatkan produksi pertanian. Selain itu, petani yang memiliki lahan 

yang tidak begitu luas, diharapkan dapat mengolah lahan pertaniannya 

dengan baik dengan ditunjang dengan teknologi pertanian yang 

mumpuni. 

2. Bagi keseluruhan petani yang tidak tercukupi kebutuhan hidupnya 

dengan mengandalkan hasil pertaniannya, yang hidup pada kondisi 

kesejahteraan yang tidak ideal, hendaknya mencoba mata pencaharian 

lain atau melakukan usaha lainnya yang produktif dengan memanfaatkan 

uang hasil ganti rugi lahan, tidak hanya berpatokan hanya bekerja sebagai 
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buruh, atau kuli serabutan saja, tetapi hendaknya mampu 

mengembangkan diri untuk berpenghasilan produktif. 

3. Bagi pihak pemerintah setempat, perlu dilakukan upaya memberikan 

akses informasi dan memfasilitasi petani untuk mengembangkan 

pertanian mereka dan melakukan pengawasan terhadap petni yang 

lahannya terkena dampak pembangunan jalan lingkar timur Cianjur 

sehingga dikemudian hari tidak ada petani yang menurun taraf hidupnya 

dan menganggap negatif terhadap pembangunan. 

 

 


