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ABSTRAK

RINI, (E41113011). Strategi Bertahan Hidup Masyarakat terhadap Dampak
Pencemaran Lingkungan (Kasus 7 Kepala Keluarga Dusun Rindo-Rindo
Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur) Dibimbing oleh Prof. Dr. H.
Tahir Kasnawi, SU selaku pembimbing I dan Dr. M.Ramli AT, M.Si selaku
pembimbing II.

Penelitian ini dilakukan karena melihat banyaknya fenomena pencemaran
lingkungan yang diakibatkan oleh adanya industri dan memberikan dampak
langsung pada kehidupan masyarakat, seperti pengaruhnya terhadap penghasilan
keluarga. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana
strategi bertahan hidup masyarakat akibat pencemaran lingkungan.

Penelitian ini dilakukan di Dusun Rindo-Rindo Kecamatan Mangkutana
Kabupaten Luwu Timur dengan memilih informan yang terkena langsung dampak
pencemaran lingkungan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan
pendekatan deskriptif yang bermaksud mendapatkan gambaran nyata dan
penjelasan secara memadai tentang kasus yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para kepala rumah tangga
menerapkan tiga strategi untuk tetap bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan
pokok rumah tangga di daerah yang lingkungannya mulai rusak akibat adanya
industri, yaitu strategi aktif,pasif dan jaringan. Strategi aktif yang dilakukan
seperti anak ikut bekerja menjadi buruh di industri dan para istri ikut bekerja di
lahan pertanian maupun di lahan pertanian orang lain, strategi pasif yang
dilakukan masyarakat adalah dengan meminimalisir pengeluaran seperti makan
sehari-hari dengan seadanya dan lebih memprioritaskan terpenuhinya makanan
sehari-hari di bandingkan dengan memenuhi keinginan membeli baju baru,
strategi jaringan yang dilakukan adalah seperti para anggota keluarga lebih
mengutamakan budaya gotong royong agar bisa lebih akrab dan menjalin
silaturahmi dengan baik pada kerabat maupun tetangga agar bisa lebih mudah
untuk meminta bantuan jika mengalami kesulitan.



ABSTRACT
RINI, (E41113011). Community Surviving Strategy on the Impact of Environmental Pollution
(Case 7 Family Head of Dusun Rindo-Rindo Mangkutana Sub-district, East Luwu Regency)
Guided by Prof. Dr. H. Tahir Kasnawi, SU as mentor I and Dr. M.Ramli AT, M.Si as mentor
II.
This research is done because of the many phenomenon of environmental pollution caused by
the existence of industry and give a direct impact on the life of the community, such as the
effect on family income. Therefore this study aims to find out how the community's survival
strategy due to environmental pollution.
This research was conducted in Dusun Rindo-Rindo Mangkutana Sub-district, East Luwu
Regency by selecting informants directly affected by environmental pollution impact. The
method used is qualitative with descriptive approach that intends to get a real picture and
explanation adequately about the case under study.
The results showed that the heads of households implemented three strategies to survive and
meet the basic needs of households in areas where the environment began to deteriorate due
to the industry, namely active strategy, passive and network. Active strategies are being
undertaken such as children joining the workforce in the industry and the wives work on the
farms and in other people's farms, the community's passive strategy is to minimize
expenditures such as daily meals with sober and more prioritize the fulfillment of daily food,
day compared to fulfilling the desire to buy new clothes, network strategy is done is like
family members prioritize the culture gotong royong to be more familiar and establish a
relationship with both the relatives and neighbors in order to more easily to ask for help if
you have trouble.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya. Baik

lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Manusia dan lingkungan hidup

(alam) memiliki hubungan sangat erat keduanya saling memberi dan menerima

pengaruh besar satu sama lain. Pengaruh alam terhadap manusia lebih bersifat

pasif, sedangkan pengaruh manusia terhadap alam lebih bersifat aktif.

Berkaitan dengan masyarakat yang tidak bisa dilepaskan dari lingkungan

maka perspektif sosiologis tidak dapat dipungkiri menjadi sangat penting dalam

kajian tentang lingkungan. Selain bersinggungan dengan kondisi geografis,

biologis, tekhnologi, maupun ekonomi, kajian lingkungan tidak dapat dilepaskan

dari fenomena sosial-budaya sebuah masyarakat (Herman 2).

Manusia memiliki kemampuan eksploitatif terhadap alam sehingga mampu

mengubahnya sesuai yang dikehendakinya dan walaupun alam tidak memiliki

keinginan dan kemampuan aktif-eksploitatif terhadap manusia, namun pelan tapi

pasti apa yang terjadi pada alam langsung atau tidak langsung, akan terasa

pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu manusia atau masyarakat

indonesia pada khususnya mempunyai kewajiban untuk menjaga kelestarian

lingkungan hidup demi kelangsungan hidup umat manusia (Anata 3).

Jumlah penduduk indonesia termasuk negara sedang berkembang terbesar

ketiga setelah India dan Cina namun diluar dari segi industrialisasi adalah
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sumbangan sektor industri dalam GDP (Groos Domestic Product). Dari ukuran ini

sektor industri di Indonesia sangat ketinggalan dibandingkan dengan negara-

negara utama di Asia, dua ukuran lain adalah besarnya nilai tambah yang

dihasilkan sektor industri dan nilai tambah perkapita (Pasaribu 481).

Keberadaan industri-industri di indonesia yang menyebabkan dampak salah

satunya kerusakan lingkungan yang di timbulkan adanya industri tersebut, polusi

udara yang dibuang bebas ke alam. Seperti di daerah luwu timur kecamatan

mangkutana yang berolaksi di dusun Rindo-Rindo yang memiliki industri (PT.

Latanindo) pembuatan aspal yang mentah yang akan digunakan di daerah-daerah

yang di mana polusi udara nya dibuang ke alam lepas dan dihirup bebas oleh

masyarakat setempat sehingga terjadi pencemaran udara di daerah tersebut.

Kerusakan lingkungan akibat pencemaran terjadi di mana-mana yang

berdampak pada menurunnya kemampuan lingkungan untuk memenuhi

kebutuhan manusia. Bahkan, pencemaran dan kerusakan lingkungan

menimbulkan berbagai dampak buruk bagi manusia seperti penyakit dan bencana

alam.

Masyarakat melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi berbagai

kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan akan makanan mereka

mengembangkan pertanian, membuat pabrik pengolah hasil pertanian, membuat

peternakan dan lain-lain. Untuk memenuhi kebutuhan akan perlatan hidup seperti

alat-alat pertanian, alat-alat rumah tangga, kendaraan dan lain-lain, manusia

mengembagkan berbagai jenis industri.
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Berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut, pada

akhirnya akan menghasilkan sisa berupa sampah atau limbah yang dibuang ke

lingkungan. Hal ini terjadi karena setiap aktifitas manusia pada dasarnya adalah

sebuah proses terebut tidak dapat sepenuhnya mampu diubah, melainkan selalu

ada sisa atau disebut entropy yang kemudian mejadi sampah  atau limbah yang

masuk atau dimasukkan ke lingkungan (Setiawan 91-92).

Salah satu tujuan dari adanya pembangunan industri itu diantaranya untuk

memperluas lapangan kerja, menunjang pemerataan pembangunan sehingga

ketimpangan antar wilayah dapat diminimalisir, dan mnciptakan daerah yang

mandiri sehingga dapat membantu perekonomian negara. Sehingga pembangunan

industri diharapkan dapat membantu perkembangan ekonomi dan tentunya

pembangunan nasional, serta dapat mempercepat terciptanya kesejahteraan

masyarakat yang makmur, adil dan merata.

Keberadaan industri mempunyai pengaruh yang dapat memberikan dampak

dalam masyarakat, dampak yang dirasakan oleh masyarakat bisa dalam berbagai

bentuk yang berbeda, baik itu dampak positif maupun negatif yang berujung pada

perubahan. tidak dapat dipungkiri dan dihindari bahwa dalam dinamika kehidupan

perubahan senantiasa terjadi, baik dalam hal kecil maupun besar dan perubahan

dalam arti kemajuan atau sebuah kemunduran akan tetap ada baik disadari

maupun tidak (Nawawi 3 ).

Perkembangan jaman saat ini semakin pesat tekhnologi yang digunakan

semakin maju, canggih dan modern. Banyak industri yang berdiri baik di kota

maupun di pedesaan, wilayah pedesaan yang strategis dipilih untuk memudahkan
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distribusi. Hal ini mengakibatkan terjadinya transformasi mata pencaharian,

masyarakat mengalami transisi atau perubahan mata pencaharian dari sektor

pertanian sebagai petani dan buruh tani menuju sektor non pertanian sebagai

buruh pabrik serta membuka usaha jasa. Keadaan ini mempengaruhi berbagai

aspek kehidupan masyarakat terutama pada kehidupan sosial ekonomi mengalami

perubahan dan peningkatan. Berdirinya industri dapat membuka lapangan kerja

bagi masyarakat sekitar. Mereka dapat bekerja di sektor industri sebagai karyawan

dan dapat membuka usaha.

Masyarakat pedesaan memiliki sifat solidaritas sosial yang kuat. Namun,

tanpa disadari keberadan industri mengakibatkan solidaritas sosial mulai

melemah. Ciri-ciri masyarakat pedesaan mulai memudar. Masyarakat semakin

heterogen, individual, sibuk bekerja dan meninggalkan kegiatan sosial yang

selama ini di ikutinya, karena pembagian kerja yang tinggi. Oleh karena itu,

masyarakat memerlukan strategi bertahan agar usahanya tetap bertahan bahkan

berkembang (Yeni 2).

Masyarakat memiliki berbagai jenis kebutuhan, baik kebutuhan pokok atau

primer maupun kebutuhan sekunder. Dalam memenuhi kebutuhannya tersebut,

manusia memanfaatkan sumberdaya alam yang tersedia semakin banyak jumlah

manusia, semakin banyak pula sumber daya alam yang digali, yang menyebabkan

bayak nya lahan yang rusak akibat pemanfaatan tersebut, di mana masyarakat

tidak dapat mengolah sumber daya alamnya dengan baik.

Masyarakat yang bekerja sebagai petani yang bergantung pada sumber daya

alam, kesulitan lahan akibat adanya kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh
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PT. Latanindo yang memakai sebagian lahan menjadi kawasan tambang dimana

PT. Latanindo ini adalah sebuah industri pembuatan aspal yang siap pakai.

perusahaan ini mengandalkan SDA yang melimpah seperti pasir disungai sungai

besar, pasir yang di hasilkan dari penambangan di sungai sungai dekat industri

akan di olah menjadi abu batu dan pecahan batu (cipping) aspal curah (bahan

mentah) yang di dapat dari kota makassar dan pare pare akan di produksi dan di

olah di perusaan ini menjadi aspal siap pakai yang di campur dengan olahan pasir

yang di dapat dari penambangan di sungai, Saat olahan tersebut dilakukan maka

polusi udara dan pembuangan limbah akan terus terjadi saat pembuatan bahan

tersebut.

Akibat adanya PT. Latanindo mengalami tingginya tingkat polusi udara

yang jika dihirup terus menerus dan pembuangan limbah yang di buang langsung

di sungai yang digunakan masyarakat sebagai kebutuhan sehari-hari akan

mengakibatkan gangguan pernapasan pada masyarakat.

Kawasan sekitar PT. Latanindo, berpotensi pula pada masalah perubahan

sosial, lingkungan dan ekonomi di daerah tersebut selain dampak yang diuraikan

sebelumnya salah satu dampak positif dari keberadaan industri diantaranya

penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat sedangkan

dampak negatifnya seperti pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh industri.

Masyarakat Rindo-Rindo yang berada pada sekitar industri lebih merasakan

dampak negatif adanya industri tersebut karena selain polusi udara yang setiap

hari mereka hirup mata pencaharian juga semakin menurun di mana masyarakat

pekerjaan utamanya adalah petani, karena setiap harinya akan ada penambangan
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lahan yang di lakukan di sekitar sungai yang dekat dari lahan pertanian

masyarakat yang jika ada banjir akan mengalami longsor pada lahan yang mereka

punya.

PT. Latanindo yang suda beroperasi kurang lebih 15 tahun dan dampak

yang ditimbulkan semakin terasa oleh masyarakat sekitar industri di mana proses

peroperasiannya yang terus menerus akan menghasilkan dampak pada masyarakat

sekitar yang lebih tinggi atau lebih terasa. Banyaknya dampak yang dirasakan

masyarakat seperti lahan semakin menipis, pendapatan yang tidak menentu dan

tingginya pengeluaran keluarga memebuat masyarakat lebih fokus dalam

memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Perubahan pada kualitas lingkungan yang ada di daerah Dusun Rindo-Rindo

Desa Margolembo yang membuat masyarakat didaerah tersebut mengalami

perubahan pada masalah sosial ekonomi masyarakat. Dalam memenuhi kebutuhan

mereka melakukan berbagai cara agar bisa memenuhi kebutuhan sandang pangan

dan papan.

Penelitian terdahulu berjudul Strategi bertahan hidup masyarakat nelayan di

daerah pencemaran pesisir: studi kasus nelayan Kampung Bambu, Kelurahan Kali

Baru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.

Menurut Wisdaningtyas (2011) dalam penelitian Strategi bertahan hidup

masyarakat nelayan di daerah pencemaran pesisir:

studi kasus nelayan Kampung Bambu, Kelurahan Kali Baru, Kecamatan

Cilincing, Jakarta Utara. Kondisi pantai utara dan teluk Jakarta pada saat

ini sangat kritis dan dilematis, karena seluruh kawasan pesisir telah

dimanfaatkan secara sangat intensif untuk berbagai kegiatan pembangunan

untuk mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan lingkungan.
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Komunitas nelayan Kampung Bambu yang hidup dan bergantung pada

sumberdaya lautan mengupayakan berbagai strategi untuk dapat bertahan

hidup dari besarnya dampak pencemaran. Bentuk strategi bertahan hidup

yang dilakukan rumah tangga nelayan di Kampung Bambu sangat

beragam. Strategi bertahan hidup yang dilakukan rumah tangga nelayan

tersebut antara lain strategi berbasis modal sosial, strategi alokasi

sumberdaya manusia, strategi berdasarkan basis produksi, strategi spasial

dan strategi finansial (108).

Berdasarkan apa yang dipaparkan peneliti terdahulu bahwa adanya

kerusakan lingkungan yang di akibatkan pembangunan membuat sebagian

masyarakat nelayan yang pendapatannya berkurang sehingga membuat berbagai

strategi bertahan hidup. Dari penjelasan di atas penulis termotivasi untuk

mengangkat judul “Strategi bertahan hidup masyarakat terhadap dampak

pencemaran lingkungan ” yang dimana keadaan lingkungan yang mulai tercemar

karena adanya industri yang pembuangan limbah sembarang dan penambangan

sumber daya alam.

B. RUMUSAN MASALAH

Adanya pencemaran lingkungan yang terjadi di Dusun Rindo-Rindo Desa

Margolembo yang diakibatkan oleh adanya pembangunan industri yang dimana

penambangan pasir yang di lakukan di daerah tersebut membuat pendapatan

masyarakat petani berkurang karena lahan pertanian yang mulai rusak dan

tercemar sehingga sebagian masyarakat mencari pekerjaan sampingan untuk

menambah pendapatan masarakat agar bisa bertahan hidup.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahannya

yaitu:
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1. Bagaimana strategi aktif masyarakat akibat dampak pecemaran lingkungan

Dusun Rindo-Rindo Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur ?

2. Bagaimana strategi pasif masyarakat akibat dampak pencemaran

lingkungan Dusun Rindo-Rindo Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu

Timur ?

3. Bagaimana strategi jaringan masyarakat akibat dampak pencemaran

lingkungan Dusun Rindo-Rindo Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu

Timur ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan rumusan masalah  tersebut

diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi aktif masyarakat akibat dampak

pencemaran lingkungan Dusun Rindo-Rindo Kecamatan Mangkutana

Kabupaten Luwu Timur

2. Untuk mengatahui bagaimana strategi pasif masyarakat akibat dampak

pencemaran lingkungan Dusun Rindo-Rindo Kecamatan Mangkutana

Kabupaten Luwu Timur

3. Untuk mengetahui bagaimana strategi jaringan masyarakat akibat

dampak pencemran lingkungan Dusun Rindo-Rindo Kecamatan

Mangkutana Kabupaten Luwu Timur
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D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian ini yang dapat

diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Dapat digunakan sebagai bahan kajian akademis dalam ilmu sosial

terutama dibidang sosiologi

2. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada tingkat

kesarjanahan strata satu (SI) pada Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Hasanuddin

3. Sebagai bahan bacaan sekaligus sebagai literatur untuk penelitian

selanjutnya.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu Syahrul (2012) strategi kelangsungan hidup masyarakat

berpenghasilan rendah, Desa Siambo Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang

menunjukkan bahwa strategi pemenuhan kebutuhan mereka demi terciptanya

sebuah kelangsungan hidup dalam keluarganya, ada beberapa strategi yang di

lakukan sebagai berikut;

a. Menetapkan prioritas kebutuhan, dalam memenuhi kebutuhan sehari-

hari masyarakat berpenghasilan rendah Desa Siambo telah melakukan

salah satu strategi pemenuhan kebutuhan yaitu memprioritaskan

kebutuhan, dimana prioritas kebutuhan ini dilakukan demi terpenuhinya

kebutuhan di hari esok sebab pendapatan masyarakat ini tidak menentu

dalam perharinya maka dari itu prioritas kebutuhan ini merupakan salah

satu langkah awal untuk memanimalisir pengeluaran.

b. Penghematan biaya pengeluaran, strategi ini dilakukan didalam

masyarakat berpenghasilan rendah Desa Siambo dengan tujuan

melakukan penghematan pengeluaran untuk biaya kebutuhan sehari-

harinya. Sebab pendapatan mereka yang tidak menentu. Di mana

pekerjaan mereka secara nota benenya sebagai petani dan buruh tani

yang mengakibatkan penghasilan mereka tetap. Strategi ini dilakukan

untuk mengantisipasi kebutuhan mendadak di hari esok, sebab dengan

adanya strategi ini hasildari penghematan pengeluaran ini mereka

jadikan sebagai tabungan untuk hari esok dan dijadikan modal awal

untuk melakukan sebuah usaha di bidang pertanian seperti pada musim

tanam.
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c. Diverfikasi usaha. Dilakukan untuk menggolongkan jenis usaha yang

mereka lakukan sebab selain dari berprofesi sebagai petani, mereka juga

menjadi buruh tani dan buruh bangunan ketika ada proyek yang masuk

kedalam Desa Saimbo. Maka dari itu mereka menggolongkan jenis

usaha sesuai dengan tinggi gaji yang mereka terima. Mereka lebih

mendahulukan mengerjakan pekerjaan yang gajinya lebih tinggi

dibanding gaji yang rendah (95-96).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas dapat kita lihat

bahwa yang menjadi persamaan dengan penelitian yang penulis akans lakukan

dimana penelitian Wisdaningtyas mengenai “Strategi bertahan hidup masyarakat

nelayan” yakni sama-sama membahas tentang strategi bertahan hidup dimana

pembeda yang akan penulis akan teliti adalah penulis lebih melihat bagaimana

masyarakat yang mengalami dampak dari adanya industri sedangkan penelitian

Wisdaningtyas lebih melihat bagaimana masyarakat nelayan yang telah

mengalami pencemaran pesisir. Selanjutnya pada penelitian yang dilakukan oleh

Syahrul yang membahas mengenai “Strategi kelangsungan hidup masyarakat

berpenghasilan rendah” dimana penelitian dan penulis akan teliti mempunyai

kesamaan pada strategi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dimana pembeda

penelitian dengan penulis akan teliti adalah penulis lebih menjelaskan ke strategi

bertahan hidup yang di mana peneliti lebih fokus terhadap bagaimana cara

masyarakat bertahan hidup agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sedangkan

Syahrul lebih menjaskan tentang kelangsungan hidup mayarakat.
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B. Sektor Industri.

Istilah industri sering diidentikkan dengan semua kegiatan ekonomi manusia

yang mengolah barang mentah atau bahan baku menjadi barang setengah jadi atau

barang jadi. Dari definisi tersebut, istilah industri sering disebut sebagai kegiatan

manufaktur (manufacturing). Padahal pengertian industri sangatlah luas.

Sedangkan menurut W. J. S. Poerwodarminto pengertian industri adalah

sebagai berikut : “Industri adalah perusahaan untuk membuat dan menghasilkan

barang-barang (384) industri merupakan suatu usaha/perusahaan yang dapat

menghasilkan barang atau jasa dengan menggunakan tenaga manusia dan bantuan

teknologi baik yang digunakan untuk konsumsi masyarakat lokal atau setempat

maupun diluar dari masyarakat tersebut untuk mendapatkan keuntungan atau

pendapatan sehingga usaha mereka tetap dapat bertahan (dikutip dalam

widjatmiko 17).

Menurut, Soerjono Soekanto memberikan definisi dari konsep industri

sebagai berikut: “industri adalah kategori organisasi-organisasi produktif yang

mempergunakan tipe teknologi yang sama dalam hal ini soekanto juga

memberikann penjelasan bahwa industri ada dua macam yaitu industri;

1. Industri basic adalah industri yang memproduksi barang-barang dan jasa-jasa

konsumsi di luar masyarakat setempat tersebut (industri dasar)

2. Industri non basic adalah industri yang menghasilkan barang-barang dan jasa-

jasa bagi konsumsi masyarakat setempat (industri non dasar).

Menurut Bell konsep masyarakat post-industri dalam lima dimensi atau

komponen yaitu;
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1) Dimensi pertama menyangkut sektor ekonomi, dimana masyarakat penghasil

barang jadi beralih menjadi masyarakat penghasil jasa. Karena industri suatu

bangsa semakin maju, semakin besar prosentase angkatan kerja yang

bergerak meninggalkan sektor pertanian atau perkebunan menuju ke sektor

manufaktor ekonomi. Karena terjadi kenaikkan pendapatan nasional, sebagai

konsekuensi dari transisi itu, maka permintaan di sektor jasa akan menjadi

lebih besar. Bell menyatakan bahwa, “Amerika Serikat dewasa ini merupakan

satu-satunya negara didunia dimana sektor jasa bertanggung jawab bagi lebih

separuh pengerjaan total dan menarik lebih dari separuh hasil pendapatan

nasional (GNP)”.

2) Dimensi kedua terjadi dilapangan pekerjaan. Disini terdapat perubahan dalam

jenis kerja, yaitu keunggulan kelas profesional dan tekhnis. Pertumbuhan

pekerjaan profesional dan teknis itu bahkan lebih mengejutkan lagi.

Kelompok yang terdiri dari para ilmuan, insinyur, teknisi, personil ahli

kesehatan dan obat-obatan, guru da pekerjaan lain yang seperti itu sudah

merupakan jantung masyarakat post-industri.

3) Dimensi ketiga masyrakat post-industri adalah pemusatan pengetauan teoritis

sebagai inovasi dan pembentukan kebijaksanaan bagi masyarakat. Bell

berpendapat bahwa perubahan dalam dimensi pengetahuan dapat dilihat dari

perbedaan masyarakat post-industri dan masyarakat industri. Dalam

memprodeuksi barang, dalam masyarakat industri hubungan utama terletak

pada koordinasi manusia dan mesin.
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4) Dimensi keempat ialah orientasi masa depan, yang mengendalikan tekhnologi

dan penafsiran tekhnologis. Dengan kata lain masyarakat post-industri bisa

berencana dan mengontrol pertumbuhan tekhnologi itu dari pada hanya

“membiarkan segalanya terjadi”.

5) Dimensi kelima mencakup pengambilan keputusan dan penciptaan

“tekhnologi intelektual” baru. Dimensi ini berhubungan dengan metode atau

cara-cara memperoleh pengetahuan. Tekhnologi intelektual mencakup

penggunaan pengetahuan ilmiah untuk memperinci cara melakukan sesuatu

dengan cara yang dapat diulang melalui substitusi aturan-aturan, pemecahan

masalah bagi penilaian penilaian yang sifatnya intutif (di kutip dalam poloma

377-379).

C. Dampak Adanya Industri

Keberadaan industri ditengah masyarakat merupakan suatu perubahan

masyarakat menuju kearah yang lebih maju dari tahapan sebelumnya. Keberadaan

industri dapat dikatakan sebagai salah satu ciri masyarakat modern, sebagaimana

diketahui dalam industri sudah adanya perkembangan dalam hal tekhnologi.

Selain itu keberadaan industri di tengah masyarakat merupakan salah satu

penyebab terjadinya perubahan sosial dalam masyrakat.

Perubahan yang ditimbulkan adanya pembangunan industri dapat

menghasikan dampak yang positif dan negatif. Keberadaan industri disuatu

wilayah tentu akan membutuhkan tenaga kerja dan biasanya masyarakat sekitar

industri akan lebih bayak kesempatan untuk terserap dan bekerja disektor industri

tersebut. Selain itu dengan adanya industri disuatu wilayah akan membuka
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lapangan pekerjaan lain seperti adanya industri disuatu wilayah akan membuka

lapangan pekerjaan lain seperti adanya warung makan dan penyewaan rumah atau

kontrakan untuk para pekerja dari luar wilayah tersebut dan harga jual tanah di

sekitar kawasan industri pun akan tinggi.

Dampak yang ditimbulkan dapat digolongkan dengan dua golongan yaitu

dampak positif dan dampak negatif.

1. Dampak positif

Dampak positif bidang sosial ekonomi keberadaan industri diantaranya

bertambah dan beragamnya mata pencaharian. Keberhasilan dari industri akan

menyebabkan sebagian besar anggota masyarakat menggantungkan mata

pencahariannya pada sektor industri, dengan demikian pengangguran akan

berkurang.

2. Dampak negatif

Dampak negatif bidang sosial ekonomi seperti kehilangan mata

pencaharian. Perubahan mata pencharian itu biasanya dari petani, karena sebagian

besar industri dibangun disuatu daerah yang menggusur banyak ladang pertanian

sehingga masyarakat yang bekerja sebagai petani menjadi kehilangan mata

pencaharian seperti masyarakat yang sudah tidak produktif dan tidak dapat

bersaing untuk bekerja di sektor industri, dan hal tersebut akan berpengaruh pada

perekonomian masyarakat. Selain itu, dampak negatif yang ditimbulkan dari

adanya pembangunan industri yang banyak ditemui seperti pencemaran

lingkungan, polusi udara, air maupun tanah(Nawawi 4-5).
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D. Pencemaran lingkungan

manusia melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi berbagai

kebutuhan hidupnya. untuk memenuhi kebutuhan akan makanan, mereka

mengambangkan pertanian, membuat pabrik pengolah hasil pertanian, membuat

peternakan dan lain-lain. Untuk memenuhi kebutuhan akan peralatan hidup seperti

alat-alat rumah tangga, kendaraan dan lain-lain, manusia mengembangkan

berbagai jenis industri.

Berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut, pada

akhirnya akan menghasilkan sisa berupa sampah atau limbah yang dibuang ke

lingkungan. Hal ini terjadi karena setiap aktivitas manusia pada dasarnya adalah

sebuah proses pengubahan zat atau energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya.

Setiap proses tersebut tidak dapat sepenuhnya mampu diubah, melainkan selalu

ada sisa atau atau disebut entropy yang kemudian menjadi sampah atau limbah

yang masuk atau dimasukkan ke lingkungan.

Pencemaran lingkungan yang paling meresahkan masyarakat yaitu

pencemaran air, pencemaran air adalah perubahan zat atau kandungan di dalam air

baik itu air yang ada di sungai, danau maupun air di lautan luas bahkan saat ini

juga sudah terdapat pencemaran pada air tanah. Penyebab dari pencemaran air ini

lebih banyak diakibatkan oleh ulah manusia. Hal ini tentunya sangat berbahaya

jika dibiarkan saja dan tidak mendapatkan pencegahan karena air baik itu di dalam

sungai, danau, laut, dan air tanah merupakan salah satu bagian dari siklus

hidrologi. Ada berbagai fungsi dari air yang sangat  membantu kehidupan
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manusia karena selain bisa menjadi sumber dari kehidupan juga mampu

membangun segala sedimen dan juga polutan.

Akibat dari adanya pencemaran air ini diantaranya:

1. Pencemaran dapat menyebabkan banjir

2. Pencemaran air juga dapat menyebabkan erosi tanah serta media lainnya

yang sangat berbahaya bagi kehidupan manusia

3. Terjadinya kelangkaan air karena air sudah mengalami pencemaran dan

tidak dapat digunakan lagi nantinya

4. Merupakan salah satu sumber penyakit bagi kehidupan makhlukh hidup

5. Merupakan salah satu sumber penyakit bagi kehidupan makhlukh hidup

6. Pencemaran air juga dapat menyebabkan tanah longsor

7. Pencemaran air juga dapat menyebabkan rusaknya ekosistem sungai dan

perairan lain terutama jika terdapat kandungan logam berat dan bahan

kimia yang terdapat di dalam perairan tersebut.

8. Menyebutkan kerugian untuk para nelayan dan berbagai profesi yang

berhubungan dengan air.

Pencemaran lingkungan juga meliputi pencemaran udara yang juga

dampak nya sangat berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Pencemaran udara

merupakan suatu kondisi dimana terdapat di dalam lapisan atmosfer bumi. Jika

jumlah substansi tersebut melebihi batas maka bisa menyebabkan bahaya bagi

para makhluk hidup di dalamnya  serta dapat menganggu estetika dan

kenyamanan kehidupan di muka bumi ini.
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Penyebab adanya pencemaran udara ini berbeda-beda baik oleh kegiatan

manusia atau memang sebuah fenomena alam. Berbagai jenis pencemaran udara

misalnya adalah polusi cahaya, panas radiasi dan polusia suara. Area terjadinya

pencemaran udara ini bisa dalam kisaran regional lokal hingga pada global.

Pencemaran udara dapat terjadi dalam sebuah ruangan tertutup maupun dalam

area yang terbuka.

Pencemaran udara juga berdampak pada kesehatan manusia seperti adanya

berbagai kandungan zat dalam udara yang tercemar dapat masuk kedalam tubuh

melalui oksigen yang dihirup oleh saluran pernafasan. Dampak lain yang

diakibatkan adanya pencemaran udara yaitu brdampak pada tanaman, buakan

hanya manusia saja yang akan mengalami dampak dari adanya pencemaran udara

ini namun juga bagi tanaman. Tanaman yang tumbuh pada daerah yang sangat

rawan akan pencemaran udara dapat mengalami mutasi gen dan menyebabkan

tumbuh tidak efektif serta memiliki banyak penyakit dan gangguan di dalamnya.

Pencemaran tanah juga salah satu dampak negatif  dari adanya industri

dimana pencemaran tanah ini terjadi karena adanya zat atau bahan kimia yang ada

di dalam tanah dan biasanya terjadi karena hasil dari ulah manusia sehingga

mengubah struktur dan kandungan tanahyang masih alami. Ada banyak hal yang

membuat bahan kimia ini masuk ke dalam tanah misalnya saja kebocoran limbah

kimia cair hasil dari pabrik industri tertentu, adanya penggunaan pestisida pada

tanamanyang masuk kedalam lapisan tanah, adanya kecelakaan pengendara yang

mengangkut minyak sehingga bahan kimia yanga da di dalam minyak tumpah ke
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dalam tanah, serta pembuangan sampah yang langsung ditimbun kedalam tanah

tanpa dilakukan penguraian dulu sebelumnya.

Pencemaran tanah juga dapat menyebabkan kerusakan pada ekosistem

yang ada. Hal ini disebabkan tanha sangat mudah mengalami perubahan zat

kimiawi di dalamnya walaupun hanya mengalami pencemaran yang sedikit saja

dan ini membuat terjadinya perubahan metabolisme di dalam makhluk hidup di

dalam ekosistem tersebut sehingga secara otomatis ekosistem juga akan

mengalami perubahan di dalam ekosistem tersebut. Dampak pada pertanian

mengenai tanah ini biasanya akan langsung terlihat pada kualitas tanaman.

Biasanya metabolisme tanaman akan menurun dan menjadikan berbagai gangguan

di dalamnya sehingga menyebabkan gagal panen. Selain itu, di dalam tanaman

juga sangat mungkin terkena zat kimia sehingga tanaman tersebut sudah tidak

layak konsumsi lagi(Nawawi 91-94).

E. Lingkungan

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada disekitar manusia yang

memengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik langsung maupun tidak

langsung.

Adapun berdasarkan UU No 32  tahun 2009 lingkungan hidup adalah

kesatuan ruang dengan semua benda dan kesatuan makhluk hidup termasuk di

dalamnya manusia dan perilaku yang mempengaruhi alam itu sendiri,

kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup

lainnya.
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Sosiologi lingkungan Dunlap dan Catton dibangun dari beberapa konsep

paling berhubungan satu sama lain, yaitu sebagai  berikut.

1) Persolan-persoalan lingkungan dan ketidak mampuan sosiologi konvensional

untuk membicarakan persoalan-persoalan tersebut merupakan cabang dari

pandangan dunia yang gagal menjawab dasar-dasar biofisik struktur sosial

dan kehidupan sosial.

2) Masyarakat modern tidak berkelanjutan sebab mereka hidup pada sumber

daya yang sangat terbatas dan penggunaan diatas pelayanan ekosistem jauh

lebih cepat dibanding kemampuan ekosistem jauh lebih cepat dibanding

kemampuan ekosistem memperbaharui dirinya. Dalam tingkatan global

proses ini diperparah dengan pertumbuhan populasi secara pesat.

3) Masyarakat menuju tingkatan lebih besar atau lebih kurang berhadapan

dengan kondisi yang rentan ekologis.

4) Ilmu lingkungan modern telah mendokumentasikan kepelikan persoalan

lingkungan tersebut dan menimbulkan kebutuhan akan penyesuaian besar-

besaran jika krisis lingkungan ingin dihindari.

5) Pengenalan dimensi-dimensi krisis lingkungan yang menyumbang pada

“pergeseran paradigma” dalam masyarakat secara umum, seperti yang terjadi

dalam sosiologi (penolakan pandangan dunia barat dominan dan penerimaan

sebuah paradigma ekologi baru) ( Dwi Susilo 7).

Sementara itu, sosiologi lingkungan Schnaiberg memberikan perhatian

pada lima konsep kunci tersebut.
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1) Pekerjaan yang terus-menerus, produksi yang menyebabkan degradasi

lingkungan dan “tambahan-tambahannya.” Pekerjaan produksi

diselenggarakan oleh kapitalisme dan negara modern yang mempertunjukkan

logika mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan akumulasi modal pribadi.

Alam memproduksi dirinya karena proses ini mengasumsikan karakter

“pekerjaan”.

2) Kecenderungan pertumbuhan karena sifat kompetitif kapitalisme, seperti

korporasi dan pengusaha harus memperluas usahanya. Akan tetapi, disana

juga berlaku sebuah logika pertumbuhan komplementer dalam lingkup

negara. Agen dan pejabat negara lebih memilih pertumbuhan dari pada

stagnasi pembangunan agar menjamin pendapatan pajak dan mempertinggi

kemungkinan terpilih kembali atau keberlangsungan kekuasaan.

3) Mempertinggi akumulasi milik pribadi, negara berusaha membelanjakan

tujuan pada subsidi atau mensosialisasikan pengeluaran produksi pribadi dan

akumulasi lewat subsidi publik pada penelitian dan pengembangan

infrastrukturtransportasi, militer, dan intensif pajak.

4) Akumulasi yang dikembangkan cenderung pada intensifikasi modal,

kemudian mengarahkannya kepada otomatisasi, pengangguran dan secara

potensial menuntut untuk penciptaan pekerjaan atau program negara

kesejahteraan (walfare state) untuk mereka yang tertinggal atau terpinggirkan

oleh proses akumulasi modal. Kecenderungan ini mengakibatkan krisis

legitimasi yang berturut-turut mendikte bahwa lebih banyak subsidi terhadap
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akumulasi modal swasta secara progresif dilakukan agar menyediakan

pekerjaan dan pajak negara cukup untuk membayar ongkos sosialnya.

5) Pertumbuhan modal yang intensif menciptakan dislokasi dan tuntutan politik.

Tuntutan tersebut mengerakkan pengeluaran negara dan pertumbuhan modal

dan hal itu merupakan esensi sifat pekerjaan kapitalisme industrial modern.

Secara lebih luas, Schnaiberg menyatakan bahwa kegiatan produksi

berhubungan langsung dengan krisis ekologi, sejak proses akumulasi ini

mensyaratkan penurunan sumber daya dan menghasilkan polusi (dikutip

dalam Dwi Susilo 9).

Manusia memiliki berbagai jenis kebutuhan, baik kebutuhan pokok atau

primer maupun kebutuhan sekunder. Dalam memenuhi kebutuhannya tersebut,

manusia memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia, semakin banyak jumlah

manusia semakin banyak pula sumber daya alam yang digali, diolah dan dijadikan

berbagai produk yang siap digunakan.

Dalam proses pengambilan, pengolahan dan pemanfaatan sumber daya

alam terdapat sisa yang digunakan. Sisa tersebut di buang karena tidak di

butuhkan pada saat itu, sisa dari proses tersebut kemudian mencemari lingkungan

perairan, udara dan daratan sehingga lama keamaan lingkungan menjadi rusak.

Kerusakan lingkungan akibat pencemaran terjadi dimana-mana yang

berdampak pada menurunnya kemampuan lingkungan untuk memenuhi

kebutuhan manusia. Bahkan pencemaran dan kerusakan lingkungan menimbulkan

berbagai dampak buruk bagi manusia seperti penyakit dan bencana alam.
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Sumber daya alam yang dimanfaatkan kalau hanya mengikuti kebutuhan

masing-masing secara individu, ia akan memiliki kemampuan meregenerasi

dengan sendirinya. Hanya yang terjadi, penggunaan sumber daya alam tidak

memerhatikan daya dukung lingkungan, akibatnya lingkungan rusak di mana-

mana dan besar kemungkinan tidak terselamatkan, persoalan ini logis terjadi.

Jumlah populasi manusia yang meningkat, jelas akan diikuti meningkatnya

konsumsi atas sumber daya alam (SDA). Agar batas daya dukung tidak

terlampaui, maka diupayakan agar laju konsumsi sumber daya dan pencemaran

menurun relatif terhadap kenaikan kualitas lingkungan hidup. Jadi, syarat

kenaikan kualitas hidup harus diupayakan bersamaan dengan ditekannya

konsumsi SDA dan pencemaran (Dwi Susilo, 2014:69)

F. Strategi bertahan hidup

Menurut Suharto mendefinisikan strategi bertahan sebagai kemampuan

seseorang dalam menerapkan seperangkat cara untuk mengatasi berbagai

permasalahan yang melingkupi kehidupannya, strategi penanganan masalah ini

pada dasarnya merupakan kemampuan segenap anggota keluarga dalam

mengelola aset yang dimilikinya.

Pendapat lain mengenai strategi bertahan dikemukakan oleh Snel dan

Staring, yang menyatakan strategi bertahan sebagai rangkaian tindakan yang

dipilih secara standar oleh individu dan rumah tangga yang miskin secara sosial

ekonomi. Petani merupakan pekerja yang tekun dan tidak pernah menyerah dalam

kondisi apapun walaupun penuh keterbatasan, mereka tetap bisa bertahan hidup.
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Petani akan mengoptimalkan segala sumber daya yang mereka miliki agar tetap

bisa menjaga kelangsungan hidup keluarganya.

Keluarga petani dalam menjalani kehidupan sehari-hari akan menerapkan

berbagai macam strategi untuk bertahan hidup. Menurut Suharto strategi bertahan

hidup dalam mengatasi goncangan dan tekanan ekonomi dapat dilakukan dengan

berbagai strategi. Strategi bertahan hidup dapat digolongkan menjadi 3 kategori

yaitu srategi aktif, pasif dan jaringan

1. Strategi Aktif

Strategi aktif merupakan strategi bertahan hidup yang dilakukan dengan

cara memanfaatkan segala potensi yang dimiliki. Menurut Suharto strategi aktif

merupakan strategi yang dilakukan keluarga miskin dengan cara mengoptimalkan

segala potensi keluarga (misalnya melakukan aktivitasnya sendiri,

memperpanjang jam kerja dan melakukan apapun demi menambah

penghasilannya).

Menurut Stamboel diversifikasi penghasilan yang dilakukan petani miskin

merupakan usaha agar petani dapat keluar dari kemiskinan, diversifikasi yang bisa

dilakukan antara lain berdagang, usaha bengkel maupun industri rumah tangga

lainnya. Sedangkan menurut Kusnadi salah satu strategi yang digunakan oleh

rumah tangga untuk mengatasi kesulitan ekonomi adalah dengan mendorong para

isteri untuk ikut mencari nafkah.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud strategi

aktif adalah strategi bertahan hidup yang dilakukan seseorang atau keluarga
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dengan cara memaksimalkan segala sumber daya dan potensi yang dimiliki

keluarga mereka.

2. Strategi Pasif

Strategi pasif merupakan strategi bertahan hidup yang dilakukan dengan

cara meminimalisir pengeluaran keluarga sebagaimana pendapat Suharto yang

menyatakan bahwa strategi pasif adalah strategi bertahan hidup dengan cara

mengurangi pengeluaran keluarga (misalnya biaya untuk sandang, pangan,

pendidikan, dan sebagainya).

Strategi pasif yang biasanya dilakukan oleh buruh tani adalah dengan

membiasakan hidup hemat. Hemat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

diartikan sebagai sikap berhati-hati, cermat, tidak boros dalam membelanjakan

uang. Sikap hemat merupakan budaya yang telah dilakukan oleh masyarakat desa

terutama masyarakat desa yang tergolong dalam petani miskin.

Menurut Kusnadi strategi pasif adalah strategi dimana individu berusaha

meminimalisir pengeluaran uang, strategi ini merupakan salah satu cara

masyarakat miskin untuk bertahan hidup pekerjaan sebagai petani kecil yang

umumnya dilakukan oleh masyarakat desa membuat pendapatan mereka relatif

kecil dan tidak menentu sehingga petani kecil di pedesaan lebih memprioritaskan

kebutuhan pokok seperti kebutuhan pangan dari pada kebutuhan lainnya. Pola

hidup hemat dilakukan petani kecil atau para buruh agar penghasilan yang mereka

terima bisa untuk mencukupi kebutuhan pokok keluarga mereka.



26

3. Strategi Jaringan

Strategi jaringan adalah strategi yang dilakukan dengan cara memanfaatkan

jaringan sosial. Menurut Suharto  strategi jaringan merupakan strategi bertahan

hidup yang dilakukan dengan cara menjalin relasi, baik formal maupun dengan

lingkungan sosialnya dan lingkungan kelembagaan (misalnya meminjam uang

kepada tetangga, mengutang di warung atau toko, memanfaatkan program

kemiskinan, meminjam uang ke rentenir atau bank dan sebagainya).

Menurut Kusnadi strategi jaringan terjadi akibat adanya interaksi sosial

yang terjadi dalam masyarakat, jaringan sosial dapat membantu keluarga miskin

ketika membutuhkan uang secara mendesak. Secara umum strategi jaringan sering

dilakukan oleh masyarakat pedesaan yang tergolong miskin adalah dengan

meminta bantuan pada kerabat atau tetangga dengan cara meminjam uang.

Budaya meminjam atau hutang merupakan hal yang wajar bagi masyarakat desa

karena budaya gotong royong dan kekeluargaan masih sangat kental di kalangan

masyarakat desa.

Kehidupan manusia tidak selalu sesuai dengan apa yang direncanakan oleh

manusia itu sendiri. Terkadang ada keadaan yang tak diinginkan terjadi sehingga

menuntut manusia itu sendiri untuk selalu siap sedia dalam menghadapi suatu

keadaan. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan

pinjaman atau bantuan yang biasanya dilakukan adalah dengan meminta

bantuan/pinjaman kepada sanak saudara, kawan atau memanfaatkan hubungan

dengan pelindungnya. Meminjam biasanya dilakukan kepada orang yang paling

memungkinkan dapat memberi, biasanya si peminjam sudah kenal baik dengan
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pemberi pinjaman, terlebih lahi pinjaman yang diberikan tanpa jaminan, karena

dengan total yang tidak terlalu besar (dikutip dalam Kartiniputri 11-12).

G. Paham Antroposentrisme

Rene Descartes menyatakan bahwa manusia berkedudukan lebih terhormat

dibandingkan makhlukh lain. Menurutnya, manusia memiliki jiwa yang

memungkinkan untuk berpikir dan berkomunikasi menggunakan bahasa.

Sebaliknya, binatang memiliki tubuh, yang dianggap Descartes sebagai sekedar

mesin yang bergerak secara otomatis. Binatang tidak memiliki jiwa yang

bersumber pengetahuan dan keyakinan. Disinilah, sesungguhnya bisa disimpulkan

bahwa etika antroposentrisme bersifat sangat instrumentalis, sebab pola hubungan

manusia dan alam dilihat hanya dalam relasi instrumentalnya saja (dikutip dalam

Susilo 61).

Ini berarti orientasi kepada alam tidak diletakkan sebagai tujuan tindakan

sosial manusia, melainkan ia hanya dinilai sebatas alat bagi kepentingan manusia.

Kekayaan di alam semesta ini,seperti: binatang, tumbuh-tumbuhan, pasir, air,

udara, dan sebagainya tidak lebih dipandang sebagai alat untuk menggapi

kesejahteraan manusia. Mental manusia antroposentris mewujud dalam bentuk

manusia berkarakter pembuka dan pendobrak lahan baru (frontier).

Maftuchah Yusuf menyatakan bahwa manusia frontier memiliki tiga persepsi.

Pertama, memandang alam dan bumi sebagai pemberi sumber kehidupan yang

tidak terbatas, dengan keyakinan, “akan selalu ada sesuatu lagi.” Kedua,

memandang manusia sebagai makhlukh hidup diluar alam, bukan bagian dari

alam. Manusia eksklusif dan memiliki dunianya sendiri, ia tidak bersama dengan
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alam. Ketiga, memandang alam sebagai sesuatu yang perlu dikuasai. Alam yang

menguntungkan manusia saja yang perlu dilindungi dan dimanfaatkan, sementara

alam yang tidak menguntungkan bagi manusia ditelantarkan saja (dikutip dalam

Susilo 62).

Perilaku antroposentrisme baik secara sadar ataupun tidak yang berinteraksi

dengan komponen-komponen lain, seperti antroposentrisme yang berinteraksi

dengan industrialisme, konsumerisme, modernisasi, dan perkembangan pesat

tekhnologi, mejadi sebab kerusakan lingkungan. Akibatnya kita lihat, semua sisi

lingkungan menjadi rusak, tidak peduli lingkungan fisik maupun lingkungan

biologi, akibatnya dampak langsung yang diterima masyarakat adalah bencana

alam yang terjadi silih berganti.

Paham antroposentrisme mewarnai interaksi antara manusia dengan

lingkungan, tidak lepas dari rasa percaya diri manusia yang bisa dikatakan

berlebihan. Hukum-hukum alam bisa dikesampingkan, sebab ia memiliki sifat

yang pasif dan bergantung pada manusia, sedangkan kebutuhan manusia berubah-

ubah dengan sifat yang tidak terbatas (Susilo 63).

Demi menuruti kemauan industrialisasi, sumber daya alam yang pasif tadi

dieksploitasi secara luas. Semakin berhasil manusia mengeksploitasi sumber daya

alam, semakin sukses manusia mengendalikan hidupnya dan semakin banyak pula

material income yang didapatkan.

Hanya saja, secara ekologis, yang menjadi persoalan ialah ketika pabrik-

pabrik dan pusat-pusat ekonomi didirikan dengan mengorbankan lingkungan

disekitarnya. Hal ini dikarenakan posisi lingkungan sebagai penyedia bahan baku
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maupun lingkungan sebagai pendukung (infrastruktur) dalam proses

industrialisasi. Sebagai penyedia bahan baku, otomatis industri-industri

mengandalkan sumber daya lingkungan untuk menopangnya. Misalnya, industri

kosmetik mengandalkan rumput laut sebagai bahan mentah, industri tekstil

mengandalkan peternakan domba dan pohon kapas, sedangkan industri ukir-

ukiran mengadalkan pada kayu-kayu besar di hutan.

Sementara itu, yang berhubungan dengan lingkungan sebagai pendukung

industri adalah bagaimana lingkungan-lingkungan fisik tersebut mengalami

perubahan, sebagai konsekuensi berdirinya industri-industri  tersebut. Industri

pariwisata termasuk yang bertanggung jawab atas berubahnya lingkungan fisik.

Dibukanya tempat-tempat wisata yang menuntut reklamasi, menyebabkan

perubahan ekosistem di pantai secara ekstrim.

Sumber daya alam dimanfaatkan kalau hanya mengikuti kebutuhan masing-

masing secara individu, ia akan memiliki kemampuan meregenerasi dengan

sendirinya. Hanya yang terjadi, penggunaan sumber daya alam tidak

memerhatikan daya dukung lingkungan, akibatnya lingkungan rusak dimana-

mana dan besar kemungkinan tidak terselamatkan. Persoalan ini logis terjadi.

Jumlah populasi manusia yang meningkat, jelas akan diikuti meningkatnya

konsumsi atas sumber daya alam (SDA). Agar batas daya dukung tidak

terlampaui, maka diupayakan agar laju konsumsi sumber daya dan pencemaran

menurun relatif terhadap kenaikan kualitas lingkungan hidup. Jadi, syarat

kenaikan kualitas hidup harus diupayakan bersamaan dengan ditekannya

konsumsi SDA dan pencemaran (Susilo 66).
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Antroposentrisme terlibat dalam memasukkan sikap, nilai-nilai, persepsi, dan

pandangan dunia itu. Rusaknya lingkungan air, berbentuk pencemaran di sungai-

sungai dan menurunnya kadar air di muka bumi sebagai akibat terlalu seringnya

diekspoitasi. Kotornya sungai-sungai kita, selain disebabkan limbah rumah

tangga, juga oleh adanya limbah-limbah pabrik yang tidak dikelola secara baik.

Rusaknya lingkungan juga bisa dilihat dari keadaan udara, seperti munculnya

beragam populasi atau pencemaran udara, baik itu dihasilkan oleh industri-

industri maupun emisi kendaraan bermotor. Peristiwa yang sangat ekstrem terjadi,

ketika kecelakaan industri di Bhopal menyebabkan polusi udara, yakni gas

beracun dan adanya radiasi nuklir di Chernobyl telah membuat tidak hanya udara

yang tercemar, tetapi juga mengancam keselamatan manusia.

H. Teori Strukturasi

Strukturasi merupakan konsep sosiologi utama Giddens sebagai kritik

terhadap fungsionalisme dan evolusi dalam teori strukturalisme. Inti teori

srukturasi terletak pada tiga konsep utama, yaitu tentang struktur, sistem, serta

dualitas struktur. Ia mengarahkan bahwa setiap pilihan yang dimunculkan tidak

berarti sepenuhnya bebas dan bersumber dari diri sendiri. Terdapat nilai yang

secara lahiriah menjadi naluri setiap manusia untuk bertindak dan melakukan

sesuau.

Posisi manusia mengalami perubahan sosial berkelanjutan dan berkembang.

Setiap manusia memiliki hubungan yang saling berkaitan, dalam arti tidak berdiri

sendiri. Strukturasi memandang penting praktik sosial, baik dalm aksi maupun

struktur kehidupan masyarakat. Strukturasi mengacu pada suatu cara di mana
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struktur sosial diproduksi,direproduksi, dan diubah melalui praktik (Arisandi

200).

Teoritis ini bisa menjelaskan apa yang mendorong Giddens untuk

menganalisis asal usul historis dan struktural dari degradasi lingkungan yang

terjadi di dalam masyarakat-masyarakat modern. Dari sudut eksternal, maraknya

perhatian terhadap lingkungan pada tahun 1980-an telah mempengaruhi karya

Giddens dan implikasi-implikasipolitik dan eksistensial dari perubahan

lingkungan secara global telah menjadi komponen penting dari agenda politik

yang sedang dikembangkannya (Goldblatt 35).

Logika teoritis yang kemudian dikembangkan olehnya telah

memungkinkannya untuk memunculkan dua argumen yang signifika. Yang

pertama, bahwa yang bertanggung jawab terhadap terjadinya degradasi

lingkungan adalah konjungsi /irisan antara kapitalimse dan industrialisme. Ketika

fokus perhatiannya bergeser dari kapitalisme ke modernitas, dia melakukan

penilaian ulang atas asal-usul kausalistik dari degradasi lingkungan. Yang kedua,

diatas landasan tesis diskontinyuitas, dia berargumen bahwa apapun asal-usul

kausal dari degradasi lingkungan, dunia modern telah mentransformasi alam

secara besar-besaran dalam tingkatan yang belum pernah dialami oleh

masyarakat-masyarakat manusia sebelumnya.

Pembahasan Giddens yang paling mendalam mengenai kapitalisme dan

industrialisme pada awalnya bersifat analitik. Dia memetakan fitur-fitur unik dari

kedua bentuk organisasi sosial itu. Keunikan fitur-fitur tersebut menjadi poin

utama dari argumennya. Fitur-fitur unik itu merupakan fenoma historis yang
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berdiri sendiri dan tidak bisa saling diredusir,alasannya ialah karena ada

masyarakat-masyarakat kapitalis yang bukan masyarakat industrial, dan ada

masyarakat-masyarakat industrial yang bukan masyarakat kapitalis.

I. Kerangka konseptual

Paham antroposentrisme telah menjelaskan adanya industri yang mulai dari

industri rumahan maupun industri besar, dimana dampak yang diakibatkan

industri adalah kerusakan ekologi atau kerusakan lingkungan kerusakan yang

dimaksud berupa pencemaran udara,air,tanah dan suara. Akibatanya, tidak jarang

jika kelompok masyarakat yang sebenarnya yang tidak terlibat dalam perusahaan

lingkungan tetapi justru ikut menanggung akibatnya. Dari adanya kerusakan

ekologi yang menghasilkan polusi udara, seperti munculnya beragam polusi atau

pencemaran udara yang dihasilkan dari industri-industri.

Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau

barang setengah jadi menjadi barang yang memiliki nilai tambah untuk

mendapatkan keuntungan dan menambah perekonomian daerah sehingga

perkembangan industri semakin pesat yang mana masyarakat mengalami

perubahan, dimana masyarakat yang mengalami dampak dari adanya industri di

wilayah pedesaan dan pemanfaatan sumber daya alam, pengolahan dan

pemanfaatan sumber daya alam, terdapat sisa yang tidak digunakan sisa tersebut

dibuang karena tidak dibutuhkan pada saat itu. Sisa dari proses tersebut kemudian

mencemari lingkungan perairan, udara dan daratan sehingga membuat kerusakan-

kerusakan lingkungan. Pencemaran lingkungan terjadi dimana-mana jika adanya

proses pengambilan SDA yang berlebihan sehingga berdampak pada menurunnya
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kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pencemaran

lingkungan yang terjadi di Dusun Rindo-Rindo mengalami adanya penurunan

kualitas lingkungan dan kurangnya pendapatan seperti lahan pertanian masyarakat

mengalami banyak kerusakan pada tanaman-tanamannya seperti rusaknya hasil

pertanian masyarakat.

Masyarakat pedesaan yang mengalami dampak adanya industri seperti

pencemaran lingkunga dapat melakukan strategi bertahan hidup agar dapat

memenuhi kebutuhan sehari-hari, adapun strategi yang dapat dilakukan adalah

strategi aktif dan strategi pasif dan jaringan. Dimana srategi aktif menjelaskan

bagaimana masyarakat bisa bertahan hidup dengan cara memanfaatkan segala

potensi yang dimiliki, Masyarakat dapat bekerja ganda untuk mendatakan

penghasilan yang lebih dari sebelumnya. Strategi pasif, digunakan individu untuk

meminimalisir pengeluaran. Masyarakat yang mempunyai penghasilan yang tetap

dan tidak mempunyai pekerjaan lain kecuali pekerjaan utamanya, sedangkan

strategi jaringan menjelaskan bagaimana masyarakat memakai sistem jaringan

sosial, di mana masyarakat yang mengalami kemiskinan dengan meminjam uang

ataupun mengutang sembako kepada tetangga untuk bertahan hidup di daerahnya.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan selama kurun waktu satu bulan mulai

bulan Juni hingga bulan Juli 2017.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Dusun Rindo-Rindo Desa

Margolembo Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu timur, dengan

masalah lingkungan yang semakin rusak akibat penambangan di sungai yang

mengakibatkan lahan pertanian semakin menipis dan kualitas lingkungan

menurun akibat pencemaran lingkungan sehingga masyarakat yang

merasakan dampak positif dan negatif karena adanya industri tersebut, di

mana masyarakat Dusun Rindo-Rindo Desa Margolembo yang sebagian

pekerjaannya sebagai petani dan buruh pabrik yang penghasilan tidak

menentu melakukan strategi bertahan hidup agar bisa melangsungkan hidup.

Dari pernyataan tersebut peneliti mengangkat judul penelitian “Strategi

bertahan hidup masyarakat terhadap dampak pencemaran lingkungan PT.

Latanindo”.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan

pendekatan deskriptif yang bermaksud untuk mendapatkan gambaran nyata,

dan penjelasan dengan deskriptif, secara sistematis dan faktual dilapangan
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mengenai “STRATEGI BERTAHAN HIDUP MASYARAKAT TERHADAP

PENCEMARAN LINGKUNGAN”.

Penelitian yang dilakukan akan menghasilkan pemahaman yang

mendalam tentang penyebab sesuatu terjadi dan dapat menjadi dasar bagi

penelitian selanjutnya.Data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian

dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.

Deskriptif yang dimaksud disini adalah dengan menggambarkan apa adanya

sesuai denga permasalahan yang diteliti. Dari hasil penelitian tersebut

kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang merupakan jawaban yang diangkat

dari permasalahan penelitian, Daymont (Husain,2015:25).

Penelitian ini digunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian

deskriptif bertujuan untuk:

1. Mengumpulkan informasi secara aktual dan terperinci.

2. Mengidentifikasi masalah.

3. Membuat perbandingan atau evaluasi.

4. Menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi

masalah yang sama dan belajar dari pengalaman peneliti untuk

menetapkan rencana dan pada waktu yang akan datang.

Pendekatan ini diarahkan pada latar belakang dan individu tersebut

secara holistik(utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan individu

atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis tetapi perlu memandangnya

sebagai bagian dari keutuhan.
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C. Tekhnik Penentuan Informan

1. Penentuan Informan Sebagai Berikut:

1. Informan

Informan dalam penelitian ini adalah kepala rumah tangga di Dusun

Rindo-Rindo Desa Margolembo Kecamatan Mangkutana.

2. Penentuan informan

Penelitian kualitatif, dalam hal ini yang menjadi bahan pertimbangan

utama dalam pengumpulan data adalah pemilihan informan. Dalam penelitian

kualitatif tidak digunakan istilah populasi. Teknik sampling  yang digunakan

oleh peneliti adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono). Selanjutnya

menurut Arikunto (2010) pemilihan sampel secara purposive pada penelitian

ini akan berpedoman pada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:

a) Pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau

karakteristik tertentu, yang merupakan ciri-ciri pokok populasi.

b) Subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek yang

paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi

(keysubjectis).

c) Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam studi

pendahuluan.

Seperti yang telah disebutkan bahwa pemilihan informan pertama

merupakan hal yang sangat utama sehingga harus dilakukan secara cermat,

karena penelitian ini mengkaji tentang strategi bertahan hidup masyarakat
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terhadap dampak pencemaran lingkungan, maka peneliti memutuskan

informan pertama atau informan kunci yang paling sesuai dan tepat ialah

Masyarakat yang betul-betul terkena dampak pencemaran linkungan akibat

adanya industri di daerah tersebut kemudian informan kunci ini diminta untuk

memberikan rekomendasi untuk memilih kepala rumah tangga yang mampu

memberikan data dan benar-benar tau tentang apa yang ingin peneliti capai,.

Data yang di peroleh dengan menggukana purposive sampling,

yaitu memilih informan secara sengaja berdasarkan kriteria yang di

anggap mampu memberikan data informasi tentang apa yang ingin di

capai dalam penelitian informan, yaitu 7 kepala keluarga

 Mereka adalah kepala rumah tangga yang betul-betul terkena dampak

pencemaran lingkungan.

 Mereka yang bertempat tinggal lebih dari 5 tahun di Dusun Rindo-

Rindo Desa Margolembo Kecamatan Mangkutana

D. Tehnikh pengumpulan data

1. Pengumpulan data primer

a.) Wawancara mendalam merupakan teknik wawancara dilakukan dengan

mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan dan bertatap muka dengan informan

yang telah ditetapkan. Dengan tujuan mendapatkan informasi secara lengkap,

mendalam, dan komprehensif sesuai dengan tujuan penelitian. Pertanyaan yang

diajukan peneliti berupa pertanyaan lisan dengan tetap merujuk pada pedoman

wawancara yang ada, dan jawaban informan dijawab secara lisan.
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Kendala yang di hadapi oleh peneliti saat melakukan wawancara adalah

pengaturan jadwal wawancara terhadap informan yang dimana sebagian informan

adalah seorang petani sekaligus juga buruh pabrik di industri PT.Latanindo yang

membuat informan sangat susah untuk mengatur jadwal untuk wawancara yang

jadwal kerja para buruh saat malam hari dan pagi hari sampai sore hari informan

pergi ke lahan pertanian mereka jadi peneliti yang suda mengatur jadwal sebelum

wawancara harus menunggu sampai informan pulang kerja.

a) Observasi partisipatif, dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan

kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai

sumber data penelitian. Sambil melakukan apa yang di kerjakan oleh sumber data

dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi partisipan ini, maka data

yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat

makna dari setiap perilaku yang nampak (Sugiyono 227).

Ini dimaksudkan untuk mengetahui obyektifitas dari kenyataan yang ada

tentang keadaan dan kondisi objek yang akan diteliti. Penggunaan teknik

observasi ini dimaksudkan untuk mengungkapkan fenomena yang tidak diperoleh

melalui teknik wawancara. Peneliti lewat observasi akan mendapatkan

pengalaman langsung dalam observasi ini.

Kendala peneliti saat mengumpulkan data observasi partisipatif adalah

jauhnya jarak tempat tinggal peneliti dengan wilayah yang akan diteliti sehingga

peneliti kurang mengamati bagaimana industri tersebut beroperasi dan bagaimana

penambangan SDA yang dilakukan oleh pihak industri.
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c.) Dokumentasi

Teknik dokumentasi memungkinkan peneliti memperoleh informasi dari

dokumen publik seperti makalah atau Koran.Hal ini dilakukan untuk mengetahui

objektifitas, masyarakat yang mengalami langsung dampak pencemaran

lingkungan sehingga peneliti dapat memperoleh data tambahan mengenai objek

yang sedang diteliti.

Kendala yang dihadapi peneliti saat mencari data dokumentasi yang diteliti

seperti data Dusun yang belum komplit sehingga peneliti susah untuk

menggambarkan jelas Dusun yang akan diteliti dan tidak adanya peta Dusun yang

bisa peneliti ambil untuk menambah data penelitian dan beberapa informan yang

tidak ingin diambil foto untuk dokumentasi penelitian.

b.) Pengumpulan data sekunder

Pengumpulan data diperoleh berbagai literatur, hasil penelitian dan data

yang diperoleh dari pihak-pihak tertentu sehingga dapat menunjang data primer.

E. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses menyusun data yang dapat ditafsirkan.

Menurut Bodgan dan Bliken (Moleong, 2007) analisa data kulaitatif adalah :

“Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data,
mengorganisasikan data, mencari dan menemukan pola,
menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta
memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.”

Hasil penelitian ini di analisa secara kualitatif.Artinya data-data yang

telah diperoleh, kemudian dikumpulkan, dan diklasifikasi.Setelah itu dianalisis
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secara kulaitatif dengan berpedoman pada kerangka konseptual yang telah

disajikan guna memberikan gambaran yang jelas dari fenomena yang diteliti.
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BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kabupaten Luwu Timur Kecamatan Mangkutana

Kabupaten Luwu Timur adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi

Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten ini berasal dari pemekaran Kabupaten

Luwu Utara. Berdasarkan Keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6

Tahun 2002 tanggal 24 Mei 2002, tentang Persetujuan usul pemekaran Luwu

Utara. Gubernur Sulawesi Selatan menindak lanjuti dengan mengusulkan

pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara kepada Menteri Dalam

Negeri melalui Surat Nomor 130/2172/Otoda tanggal 30 Mei 2002. Akhirnya,

aspirasi perjuangan masyarakat Luwu Timur yang diperjuangkan selama 44 tahun

telah mencapai titik kulminasi yaitu atas persetujuan bersama Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia dengan disahkannya

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tanggal 25 Februari

2003, Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju

Utara di Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan Undang - Undang tersebut,

Gubernur Sulawesi Selatan, atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

pada tanggal 3 Mei 2003 telah meresmikan sekaligus melantik penjabat Bupati

Luwu Timur di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar.

Pada tanggal 12 Mei 2003, sebagai penanda mulai berlangsungnya

aktivitas pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Luwu Timur yang baru
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terbentuk itu, maka Bupati Luwu Utara dan Penjabat Bupati Luwu Timur secara

bersama-sama meresmikan pintu gerbang perbatasan Kabupaten Luwu Utara dan

Kabupaten Luwu Timur yang ditandai dengan pembukaan selubung papan nama

perbatasan bertempat di Desa Lauwo antara Kecamatan Burau Kabupaten Luwu

Timur dan Kecamatan Bone - Bone, Kabupaten Luwu Utara. pada hari yang sama

dilakukan prosesi penyerahan operasional Pemerintahan dari Pemerintah

Kabupaten Luwu Utara kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur bertempat di

lapangan Andi Nyiwi, Malili.

Terbentuknya Kabupaten Luwu Timur yang merupakan hasil pemekaran

dari Kabupaten Luwu Utara maka secara administratif Kabupaten Luwu Timur

berdiri sendiri sebagai daerah otonom yang memiliki kewenangan untuk

meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan

masyarakat. Namun secara kultural, historis dan hubungan emosional sebagai satu

rumpun keluarga Tanah Luwu tetap terjalin sebagai satu kesatuan yang tak

terpisahkan. Demikian Kilas Balik Terbentuknya Kabupaten Luwu Timur. Malili,

Mei 2007 Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur, H.

ANDI HASAN.

Kecamatan Mangkutana merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten

Luwu Timur, dengan luas wilayah 1.300,96 km2, kecamatan yang terletak di

sebelah barat ibukota Kabupaten Luwu Timur ini berbatasan dengan Propinsi

Sulawesi Tengah di sebelah utara, Kecamatan Wasuponda dan Kalaena sebelah

timur, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tomoni dan Tomoni Timur

dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara. Kecamatan
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Mangkutana terdiri dari 11 desa yang seluruhnya berstatus desa definitif. Wilayah

Kecamatan Mangkutana adalah daerah yang seluruh desanya merupakan wilayah

bukan pantai. Secara topografi, sebagian besar wilayah Kecamatan Mangkutana

merupakan daerah dataran, karena kesembilan desanya merupakan daerah datar

dan dua desanya adalah daerah yang tergolong daerah berbukit-bukit.

Kepadatan penduduk di Kecamatan Mangkutana tergolong rendah yaitu

sekitar 16 orang per kilometer persegi, karena berada di bawah rata-rata

Kabupaten Luwu Timur yang berkisar 39 orang per kilometer persegi. Desa yang

terpadat penduduknya adalah Desa Wonorejo Timur dengan kepadatan 719 orang

per kilometer persegi, sedang paling rendah adalah Desa Kasintuwu dengan

kepadatan hanya sekitar 5 orang per kilometer persegi.

Kecamatan Mangkutana tebagi atas 11(sebelas) Desa yaitu Balai

Kembang, Manggala, Wonorejo, Maleku, Panca Karsa, Margolembo, Kasintuwu,

Teromu, Wonorejo Timur, Sindu Agung, Koroncia. Desa yang peneliti akan

melakukan penelitian yaitu Desa Margolembo. Desa margolembo terbagi atas

5(lima) Dusun yaitu, Dusun Margosuko, Dusun Rindo-Rindo, Dusun Malela,

Dusun Margosari dan Dusun Kencana. Dari ke 5(lima) Dusun ini peneliti akan

lebih fokus ke Dusun Rindo-Rindo karena Dusun Rindo-Rindo lah Industri

pembuatan aspal mentah di dirikan.

Kepadatan penduduk di Kecamatan Mangkutana tergolong rendah yaitu

sekitar 16 orang per kilometer persegi, karena berada di bawah rata-rata

Kabupaten Luwu Timur yang berkisar 39 orang per kilometer persegi. Desa yang

terpadat penduduknya adalah Desa Wonorejo Timur dengan kepadatan 719 orang
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per kilometer persegi, sedang paling rendah adalah Desa Kasintuwu dengan

kepadatan hanya sekitar 5 orang per kilometer persegi.

Desa Margolembo adalah Desa yang berada di Kecamatan Mangkutana

Kabupaten Luwu Timur, Desa Margolembo merupakan salah satu Desa yang

mata pencharian utama masyarakatnya adalah pertanian yaitu penghasil padi.

Desa Margolembo terbagi atas lima Dusun yaitu, Dusun Margosuko, Dusun

Rindo-Rindo, Dusun Malela, Dusun margosari dan Dusun Kencana.

B. Keadaan Geografis

Secara geografi Desa Margolembo terletak pada ketinggian tanah 50 Mdpl,

curah hujan di Desa Margolembo sedang, dan topografi Desa yaitu dataran. Desa

ini memiliki luas wilayah 133.7 Km² dan Desa ini terdiri atas 5 Dusun yakni

Dusun Margosuko, Dusun Rindo-Rindo, Dusun Malela, Dusun Margosari dan

Dusun Kencana. Di Desa ini terletak satu Industri yaitu PT. Latanindo suatu

industri yang mengolah barang mentah menjadi barang jadi yaitu pembuatan aspal

yang siap di guanakan pada jalan yang baik rusak maupun belum teraspal sama

sekali.

Adapun batas wilayah Desa Margolembo sebagai berikut:

 Sebelah Utara Desa Kasintuwu

 Sebelah Timur Desa Pertasi kencana

 Sebelah Barat Hutan produksi Konveksi/Luwu utara

 Sebelah Selatan Desa Pancakarsa.
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C. Keadaan Demografi

1. Penduduk

Penduduk adalah orang-orang yang berada di dalam suatu wilayah yang

terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain

secara terus menerus. Jumlah penduduk Desa margolembo berjumlah 713 jiwa.

Desa Margolembo merupakan salah satu desa di Kecamatan Mangkutana,

dengan luas wilayah 133,7 Km². Desa Margolembo yang berbatasan dengan Desa

kasintuwu di sebelah utara, Desa Pertasi Kencana di sebelah, sebelah barat adalah

Desa Hutan produksi Konveksi/Luwu utara dan di sebelah selatan berbatasan

dengan Desa Pancakarsa. Desa Margolembo terdiri dari 5 Dusun yaitu, , Dusun

Margosuko, Dusun Rindo-Rindo, Dusun Malela, Dusun margosari dan Dusun

Kencana. Wilayah Desa Margolembo adalah daerah yang seluruh Dusunnya

merupakan bukan pantai, secara topografi, sebagian besar Desa Margolembo

merupakan daerah dataran karena ke lima Dusun yang berada pada Desa

Margolembo merupakan tergolong daerah dataran.

2. Pendidikan

Fasilitas pendidikan di Desa margolembo tergolong Lengkap. Sarana

pendidikan informal (Taman Kanak-Kanak/TK) dan sarana pendidikan formal

dari tingkat SD sampai SLTA telah tersedia. Pada tahun 2017, jumlah TK di Desa

Margolembo sebanyak 2 unit, sedangkan Jumlah SD 3 unit, sedangkan SLTP dan

SLTA berjumlah masing-masing 1 unit.
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3. Kesehatan

Kesehatan adalah suatu keadaan sehat yang secara utuh secara fisik,

mental dan sosial serta bukan hanya merupakan bebas dari penyakit.  Untuk

mengetahui derajat kesehatan masyarakat desa dapat diperoleh melalui pendataan

terhadap masyarakat desa tentang perilaku hidup yang bersih dan sehat. Fasilitas

kesehatan di Desa Margolembo hanya terdapat 2 unit Puskesmas Pembantu

(Pustu), posyandu memiliki 3 unit dan poskesdes (pos kesehatan desa) terdapat 1

unit.

4. Agama

Agama adalah proses hubungan yang dirasakan terhadap sesuatu yang

diyakininya, bahwa sesuatu yang lebih tingi dari pada manusia. Mayoritas

penduduk di Desa Margolembo beragama islam, jumlah tempat ibadah bagi umat

islam sebanyak 6 unit.

D. Sarana dan Prasarana Desa Margolembo

Jumlah data Penduduk Hasil Pengecekan 2017 Menurut Jenis Kelamin

Tabel 1.1

Nama Lingkungan Laki-Laki Perempuan Frekuensi

Margosuko 406 349 755

Rindo-Rindo 217 191 408

Malela 204 146 350

Margosari 257 275 532

Kencana 342 316 658
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Jumlah 1426 1277 2703

Sumber: Data olahan kantor Desa Margolembo Kecamatan Mangkutana tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Dusun Margosuko yang

jumlah penduduknya berjumlah 755 orang, Dusun Rindo-Rindo yang jumlah

penduduknya berjumlah 408 orang, Dusun Malela yang jumlah masyarakatnya

berjumlah 350 orang, Dusun Margosari yang jumlah penduduknya berjumlah 532

orang, Dusun Kencana yang jumlah penduduknya berjumlah 658 orang. Suda

jelas Dusun yang penduduknya paling padat adalah Dusun Margosuko yang

berjumlah 755 jiwa dan penduduk yang paling terendah adalah Dusun Malela

dengan jumlah 350 jiwa .

Data Penduduk Desa Margolembo Diperinci Menurut Kepala keluarga

Tabel 1.2

No Nama Lingkungan Frekuensi

1 Margosuko 226

2 Rindo-Rindo 93

3 Malela 86

4 Margosari 118

5 Kencana 190

Jumlah 713

Sumber: Profil Desa Margolembo Kecamatan Mangkutana tahun 2017
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Dari data tabel di atas dapat dilihat bahwa penduduk yang terbanyak

dirinci menurut kepala keluarganya adalah Dusun Margosuko sebanyak 226 jiwa,

sedangkan penduduk yang memiliki kepala keluarga paling sedikit adalah Dusun

Malela hanya mencapai 86 jiwa.

Desa Margolembo Menurut Mata Pencaharian

Tabel 1.3

No Mata Pencaharian Frekuensi

1 Petani 620

2 Guru 34

3 Wiraswasta 58

4 TNI 5

5 Pensiunan 10

6 Pegawai swasta 8

Jumlah 735

Sumber: Data Kantor Desa Margolembo Kecamatan Mangkutana tahun 2017

Dari data tabel di atas bahwa masyarakat  Desa Margolembo yang bekerja

sebagai petani berjumlah 620 orang, masyarakat Desa Margolembo yang bekerja

sebagai Guru berjumlah 34 orang, masyarakat Desa Margolembo yang bekerja

sebagai wiraswasta berjumlah 58 orang, masyarakat Desa Margolembo yang

bekerja sebagai TNI berjumlah 5 orang, masyarakat Desa Margolembo yang

bekerja sebagai pensiunan berjumlah 10 orang, sedangkan masyarakat Desa

Margolembo yang bekerja sebagai pegawai swasta berjumlah 8 orang.



50

Tempat ibadah di Desa Margolembo

Tabel 1.4

No Tempat Ibadah Jumlah

1 Mesjid 4

2 Mushallah 2

3 Gereja 2

Total 8

Sumber: Data Kantor Desa Margolembo Kecamatan Mangkutana tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat jumlah tempat ibadah di Desa

margolembo memiliki 4 mesjid,  2 mushallah dan 2 gereja. Jadi total tempat

ibadah yang dimiliki Desa Margolembo yakni 8 bangunan

5. Pendidikan

Peranan pendidikan bagi suatu negara/daerah sangat menentukan dalam

mencapai suatu kemajuan di suatu negara bidang kehidupan utamanya

peningkatan kesejahteraan rakyatnya, maka pendidikan sangat berpengaruh besar

atas kelanjutan taraf hidup masyarakat. Peningkatan mutu pendidikan dewasa ini

merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendasar bagi manusia sebab

keberhasilan pembangunan suatu bangsa ditentukan oleh sumber daya manusia

yang berkualitas, yang hanya dapat dihasilkan lewat pendidikan yang berkualitas

pula. Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dapat

dilihat dari pendidikan yang telah, sedang dicapai leh penduduk.
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Tingkat pendidikan penduduk Desa Margolembo berdasarkan data Desa

margolembo disajikan dalam tabel berikut:

Jumlah Sekolah Desa Margolembo Kecamatan Mangkutana

Tabel 1.5

NO Tingkat Pendidikan Jumlah

1 TK (taman kanak-kanak) 2

2 SD (sekolah dasar) 3

3 SMP (sekolah menengah pertama) 1

4 SMA (sekolah menengah atas) 1

Total 7

Sumber: Data Kantor Desa Margolembo Kecamatan Mangkutana tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas jumlah sekolah di Desa Margolembo Kecamatan

Mangkutana dengan jumlah tingkat pendidkan TK (taman kanak-kanak)

berjumlah 2 sekolah tingkat pendidikan SD (sekolah dasar) berjumlah 4 sekolah

sedangkan tingkat pendidikan SMP (sekolah menengah pertama) berjumlah 1

sekolah dan tingkat pendidikan SMA (sekolah menengah atas) berjumlah 1

sekolah. Jadi total dari keseluruhan jumlah sekolah di Desa Margolembo

Kecamatan Mangkutana sebanyak 7 gedung sekolah.
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6. Kesehatan

3.1 Pusat Kesehatan Masyarakat di Desa Margolembo Kecamatan Mangkutana

Tabel 3.1

NO Pusat Kesehatan Jumlah

1 Rumah Sakit -

2 Puskesmas -

3 Pustu 1

4 Posyandu 4

5 Poskesdes 1

Jumlah 6

Sumber: Data Kantor Desa Margolembo Kecamatan Mangkutana tahun 2017

Tabel diatas menunjukkan pusat pelayanan masyarakat yang ada di Desa

Margolembo. Pusat kesehatan rumah sakit dan puskesmas tidak ada di Desa

margolembo, tetapi memiliki 1 Pustu, 4 Posyandu di Desa margolembo.

7. Sosial Budaya

Mayoritas penduduk Desa Masrgolembo menggunakan bahasa jawa

dipadukan dengan bahasa indonesia sebagai bahasa sehari-hari.

Desa Margolembo dihuni oleh mayoritas penduduk yang memeluk agama

islam. Penduduk di Desa Margolembo memiliki jiwa sosialisasi yang cukup

bagus, dilihat dari cara mereka berkomunikasi sesama tetangga dan mengadakan

gotong royong sebagai wujud komunikasi yang mereka lakukan.
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E. Peta Desa Margolembo

Ket: Desa Margolembo Terletak Sebelah Selatan dari Polsek Mangkutana

Desa Margolembo yang terdiri atas 5 Dusun antaranya Dusun Margosuko,

Dusun Rindo-Rindo, Dusun Malela, Dusun Margosari, Dusun Kencana. Dusun

Rindo-Rindo adalah Daerah yang peneliti akan teliti masalah tentang “Strategi

Bertahan Hidup Masyarakat Terhadap Dampak Pencemaran Lingkungan” yang di

akibatkan adanya industri yang berdiri di Dusun Rindo-Rindo.

Dusun Rindo-Rindo yang berada pada antara Dusun Malela dan Dusun

Margosari adalah daerah dataran, sebagian wilayahnya adalah hutan lindung dan

lahan pertanian, pekerjaan utama masyarakat Dusun Rindo-Rindo adalah petani

cacao (coklat). Jumlah warga di Dusun Rindo-Rindo tahun 2017 berjumlah 408

jiwa. Dan jumlah kepala keluarga di Dusun Rindo-Rindo tahun 2017 berjumlah

93 jiwa.
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BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bermula dari ketertarikan penulis melihat fenomena

kerusakan lingkungan yang di akibatkan oleh industri sehingga meresahkan

sebagian masyarakat. Berdasarkan metode penelitian yang di gunakan dan

karakteristik subjek penelitian serta setelah melakukan penelitian dilapangan, di

tetapkan sejumlah informan sebagai subjek penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Luwu Timur Kecamatan

Mangkutana Desa Margolembo Dusun Rindo-Rindo, penelitian ini akan

membahas mengenai strategi bertahan hidup masyarakat terhadap dampak

pencemaran lingkungan. Sebelum peneliti membahas lebih jauh mengenai hasil

penelitian terlebih dahulu penelitian ini akan menjelaskan secara umum mengenai

karakteristik informan adalah sebagai berikut:

A. Karakteristik Informan

Karakteristik informan diperlukan untuk menjawab pedoman wawancara

yang telah disusun dan diajukan oleh peneliti, maka dalam penelitian ini, setelah

melakukan observasi partisipan, juga diperlukan proses tanya jawab secara

mendalam kepada informan.

Informan penelitian yang berjumlah 7 (tujuh) orang warga Rindo-Rindo.

Pemilihan informan tersebut dilakukan dengan teknik (Snowball Sampling).

Adapun subjek penelitian ini adalah warga Rindo-Rindo yang berstatus sebagai
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kepala rumah tangga yang mengalami perubahan lingkungan yang di akibatkan

adanya industri di wilayah Dusun Rindo-Rindo. Adapun karakteristik informan

penelitian secara spesifik akan diuraikan sebagai berikut:

1. Informan Berdasarkan Umur

Umur merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam proses

mengambil peran pada lingkungan. Umur atau usia akan menentukan seseorang

dalam menjalankan aktifitasnya untuk memenuhi kebutuhan hidup baik untuk

dirinya maupun untuk anggota keluarganya. Umur akan memberikan pengaruh

besar terhadap manusia bagaimana, cara, dan serangkaian strategi untuk

memenuhi setiap kebutuhan guna pencapaian hidup yang manusia cita-citakan.

Semakin tua manusia, semakin banyak pengalaman hidup yang manusia

dapatkan.

Dari hasil penelitian dari beberapa kepala rumah tangga yang berada di

Dusun Rindo-Rindo yang menjadi informan  diketahui umur masing-masing

informan yang paling muda 30-an tahun sedangkan usia yang paling tua sekitar

50-an tahun. Oleh karena itu rata-rata informan memilki umur berkisar 30-50-an

tahun.

2. Informan Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan akan sangat menentukan manusia dalam kemampuan memenuhi

kebutuhan hidupnya. Selain itu, pekerjaan akan memberikan pengaruh pada

peranan manusia dalam keluarga dan juga status dalam masyarakat.

Berdasarkan dari hasil penelitian informan mengandalkan bidang

pertanian sebagai mata pencaharian mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
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Namun, beberapa informan memberikan jawaban bahwa pekerjaan tetap mereka

petani dan pekerjaan sampingan menjadi buruh di industri yang ada di wilayah

mereka. Dari 7 informan yang di wawancarai 2 orang bekerja sebagai buru, 3

orang pekerjaan utamanya adalah petani juga bekerja sebagai buruh dan 2 orang

yang pekerjaannya adalah petani. Hal ini dimaksudkan untuk mengelompokkan

responden dengan mempermudah proses analisis data.

3. Informan Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor penting dalam peningkatan taraf hidup

manusia. Pendidikan akan memberikan pengaruh pada pola pikir manusia dalam

menjalankan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia akan sangat di

pengaruhi oleh tingkat pendidikan yang ia miliki.

Oleh sebab itu, untuk mengetahui tingkat pendidikan informan sebagai

berikut 4 Orang yang pendidikan terakhirnya sekolah dasar 2 Orang pendidikan

terakhir sekolah menengah pertama dan 1 orang terakhir sekolah menengah atas.

Tabel Karakteristik Informan

Tabel 1.1

NO NAMA (inisial) USIA PEKERJAAN PENDIDIKAN STATUS

1 JU 40 Petani SMP Menikah

2 RU 52 Petani SD Menikah

3 TA 38 Petani SD Menikah

4 HS 46 Buruh SMA Menikah

5 HA 32 Buruh SD Menikah

6 PA 56 Petani SD Menikah

7 BS 43 petani SMP Menikah

Sumber :Hasil pengolahan data primer, Agustus 2017
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1. JU

Bapak JU adalah seorang kepala keluarga yang berusia 40 tahun,

pendidikan terakhir SMP dan bekerja sebagai petani. Istrinya bernama KI

(nama samaran) yang tamatan SD bekerja sebagai ibu rumah tangga. Mereka

di karuniai 2 orang anak. Wawancara dilakukan pada sore hari tanggal 10

Juni 2017 Hari Sabtu sekitar pukul 15:10 setelah informan pulang dari

kebunnya. Tentu saja informan dan peneliti suda memilki perjanjian untuk di

wawancarai pada hari sabtu.

Bapak JU bercerita bahwa dirinya sudah lama berdomisili di

Dusun Rindo-Rindo selama informan menikah dan ikut tinggal dirumah

istrinya. Informan bercerita bahwa dirinya sudah berdomisili di daerah

tersebut barulah akhirnya industri terbangun di daerah tersebut, yang semula

nya industri tidak memiliki dampak negatif yang bgitu besar tapi hanya

memberikan keuntungan dengan memperkerjakannya di dalam industri

sebagai buruh dengan berjalannya waktu industri mulai benyak menggunakan

sumber daya alam yang ada di daerah tersebut sehingga lahan pertanian mulai

di bangun menjadi industri dan rumah para pekerja atau buruh yang bekerja

di pabrik tersebut.

2. RU

Bapak RU adalah seorang kepala keluarga yang berumur 52 tahun,

pendidikan terkahir informan adalah SD yang bekerja sebagai petani.

Informan menghidupi 4 orang anak dan 1 istri, anak pertama berumur 26
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tahun, anak kedua berumur 23 tahun, anak ketiga berumur 19 tahun dan anak

keempat berumur 8 tahun.

Wawancara di lakukan pada siang hari tepat pukul 13:16 tanggal 11

Juni 2017 setelah informan pulang dari bekerja di kebun. Tentu saja informan

dan peneliti suda melakukan perjanjian untuk melakukan wawancara. Bapak

RU bercerita bahwa sebelum adanya industri tersebut tempat didirikannya

industri adalah lahan pertanian masyarakat sekitar yang berpenghasilan

tinggi.

Bapak RU juga bercerita bahwa awal terbentuk industri tahun 1990-an

dan luas lahan sekitar 4 hektar tapi semakin berkembangnya industri tersebut

sampai tahun 2017 luas lahan menjadi 7 hektar yang hampir sebagian lahan

pertanian mereka menjadi milik perusahaan yang di mana mereka di berikan

pekerjaan menjadi buruh dalam pabrik tersebut. Bapak RU suda bekerja

dalam pabrik tersebut selama 8 tahun, selama 8 tahun ini keluarga bapak RU

tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga dengan hanya bekerja sebagai

petani saja di mana sebagian lahan di jadikan industri dan sebagian lagi

tanaman yang di tanam tidak produktif lagi sehingga pendapatan menurun.

3. TA

Bapak TA adalah seorang kepala rumah tangga yang berusia 38 tahun,

pendidikan terakhir SD dan bekerja sebagai buruh di industri pembuatan

aspal di Dusun Rindo-Rindo. istrinya bernama EN (nama samaran) yang

tamatan SD bekerja sebagai ibu rumah tangga. Mereka dikaruniai 4 orang

anak, 2 anak perempuan dan 2 anak laki-laki.
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Wawancara di lakukan pada siang hari pukul 13:15 tanggal 13 Juni

2016 saat informan sedang bersantai di halaman rumahnya, bapak TA

bercerita bahwa dia berdomisili di Dusun Rindo-Rindo sejak tahun 2007

selama Bapak TA mengetahui bahwa ada lowongan pekerjaan yang terbuka

dan membawa keluarga dan anak mereka ke wilayah tersebut dan berdomisili

tetap. Bapak TA bekerja di industri tersebut sekitar 10 tahun lamanya dan dan

bekerja sebagai petani dengan mengandalkan lahan yang diberikan oleh

perusahaan.

Bapak TA bercerita bahwa lahan pertanian yang dia kerjakan adalah

lahan perusahaan yang di maan lahan ini tidak terpakai dan dekat dengan

pembuangan limbah perusahaan, kualitas tanah memang tidak subur tapi

bapak TA tetap bekerja di lahan tersebut untuk menambah penghasilan

keluarga. Bapak TA juga bekerja di lahan persawahan milik orang lain agar

informan bisa menambah penghasilan bukan hanya dari bekerja sebagai

buruh tapi bapak TA juga bekerja sebagai petani dari lahan orang lain yang

hasilnya akan di bagi oleh pemiliknya.

4. HS

Bapak HS adalah seorang kepala rumah tangga yang berusia 46 tahun,

pendidikan terakhir SMA yang bekerja sebagai security di industri pembuatan

aspal tersebut. Bapak HS menghidupi 2 orang anak yang mana anak pertama

berusia 11 tahun dan anak kedua berumur 3 tahun.

Wawancara dilakukan pada sore hari tepat pukul 16:10 tanggal 14

Juni 2017 saat informan masi bekerja dan peneliti meminta waktu untuk
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mewawancarai, peneliti dan informan tidak melakukan perjanjian

sebelumnya. Informan bercerita bahwa ia suda bekerja selama 7 tahun di

industri tersebut dan suda berpindah 2 kali jabatan yang pertama dia cuma

pekerja buruh biasa dan sekarang suda menjadi pekerja tetap. Bapak HS

bercerita bahwa saya bisa menjadi pegawai tetap dengan ijazah SMA dan

ketekunan saya bekerja, informan bekerja sebagai pegawai tetap dan bekerja

sebagai petani, ia memiliki 2 hektar lahan pertanian yang jarak dari rumah

lumayan jauh dan mebuka usaha berjualan sembako dimana usaha ini di

kerjakan oleh istri.

Informan juga bercerita bahwa seelum adanya industri dan sebelum

pencemaran terjadi mereka mengambil air untuk konsumsi dan digunakan

sehari-hari seperti mencuci dan mandi masih mengambil air di sungai tapi

selama industri suda terbangun lama mereka mulai merasakan dampak nya

seperti air keruh dan tidak layak untuk konsumsi, dari itu warga membuat

sumur untuk digunakan para tetangga dan informan. Kualitas sungai juga

mulai mngalami kerusakan sebelum adanya industri kebutuhan mandi dan

mencuci masi di lakukan di sungai dan anak-anak masi bermain di sungai

semenjak industri mulai menambang lahan tersebut. maka kualitas sungai

mulai rusak akibat penambangan yang dilakukan maka air mulai keruh dan

sungai mulai rusak seperti tanah longsor yang jika banjir datang karena

adanya pengikisan di samping sungai. sehingga sebagian masyarakat lebih

memilih menggunakan mata air buatan yang di buat di dekat mereka.
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5. HA

Bapak HA adalah seorang kepala rumah tangga yang berumur 37

tahun yang sekarang berstatus duda, pendidikan terakhir SMP yang bekerja

sebagai buruh di industri. Bapak HA menghidupi 2 orang anak laki-laki.

Wawancara dilakukan pada sore hari tepat pukul 15:43 tanggal 17

Juni 2017 saat informan sedang bersantai depan rumah, peneliti dan iforman

suda membuat janji untuk melakukan wawancara. Informan bercerita bahwa

ia suda bekerja selama 8 tahun di pabrik dan informan juga bercerita bahwa ia

menjadi warga tetap di Dusun Rindo-Rindo Desa Margolembo sejak tahun

2008 dia berpindah tempat tinggal karena mengetahui bahwa ada pekerjaan

yang sesuai dengan kemampuannya.

Jarak tempat tinggal bapak HA sangat dekat dengan pabrik sehingga

dampak yang di hasilkan sangat berpengaruh terhadapnya, ia bercerita bahwa

jika industri bekerja atau memproduksi maka asap yang dihasilkan akan

sangat terasa, lantai rumah yang menghitam karena adanya asap yang masuk

dan kaca rumah yang setiap hari kena debu akibat pembuangan polusi udara

pabrik tidak di perhatikan, informan juga sering mengeluh bahwa anak nya

sering batuk-batuk jika bermain seharian diluar rumah.

Bapak HA juga bercerita bahwa ia tidak memiliki lahan pertanian di

daerah tersebut untuk membantu penghasilan sehari-hari, tapi bapak HA

sering membantu atau mengambil gaji lahan pertanian yang di gaji per-hari,

berhubung bapak HA bekerja dalam perusahaan hanya dari hari senin sampai

hari jum’at.
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6. PA

Bapak PA adalah seorang kepala rumah tangga yang berumur 56

tahun, pendidikan terakhir SD, informan yang bekerja sebagai petani dan

menghidupi 4 orang anak.

Wawancara dilakukan pada sore hari tepat pukul 16:05 tanggal 02 juli

2017 saat bapak PA kembali dari bekerja di kebunnya, peneliti dan informan

suda membuat janji untuk melakukan wawancara. Informan bercerita bahwa

selama industri itu masuk di daerah tersebut lahan pertanian semakin hari

semakin menipis karena adanya pengikisan lahan akibat tambang yang

dilakukan perusahaan dan mengganti lahan pertanian menjadi lahan industri

sehingga bapak PA yang mata pencharian nya hanya di dapat dari hasil

pertanian saja. Bapak PA juga menyampaikan bahwa polusi udara yang setiap

hari mereka rasakan semakin menimbulkan dampak yang semakin terasa

seperti batuk-batuk dan lantai rumah yang setiap hari kotor meski dibersihkan

setiap hari, ini di akibatkan oleh asap industri dibuang bebas di udara.

Bapak PA yang bekerja sebagai petani yang lahan pertanian berada

dekat dengan industri mengalami penurunan kualitas lingkungan, seperti yang

di ceritakan informan bahwa sebelum adanya industri tanaman yang di tanam

adalah pohon cacao(pohon coklat) yang penghasilannya lumayan banyak bisa

mendapat kan berpuluh-puluh kilo jika musim datang, tapi setelah adanya

industri yang suda beroperasi selama 7 tahun kualitas tanah mulai menurun,

pendapatan yang informan hasilkan menurun dan banyak pohon coklat yang

mati dan hanyut di bawa arus longsor.
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7. BS

Bapak BS adalah seorang kepala rumah tangga yang berusia 43 tahun,

pendidikan terakhir SMP dan bekerja sebagai petani. Istrinya yang tamatan

SD bekerja sebagai ibu rumah tangga, meraka dikaruniai tiga orang anak, 2

anak laki-laki dan 1 anak perempuan.

Wawancara dilakukan pada malam hari tepat pukul 19:03 tanggal 03

juli 2017. Saat itu informan dan peneliti suda membuat janji untuk melakukan

wawancara, informan menceritakan bahwa ia telah lama bertempat tinggal di

daerah tersebut sebelum datang nya industri dia dan istrinya suda bertempat

tinggal di daerah tersebut dan bekerja sebagai petani.

Menurut bapak BS bahwa keberadaan industri sangat berpengaruh

terhadap penghasilan sehari-hari keluarga mereka dikarenakan anak mereka

bekerja di dalam perusahaan dan bapak BS juga bekerja sebagai petani yang

dimana lahan pertaniannya jauh dari area industri, sehingga pengahsilan

informan tetap ada dan baik ditambahkan lagi dengan pendapatan anaknya

yang luamayan memabantu. Informan bercerita bahwa awal mula berdirinya

industri uang listrik dan uang debu(uang polusi udara) setiap bulannya akan

diberikan oleh keluarga yang rumahnya berada dekat dengan industri

sehingga pengeluaran keluarga berkurang. Menurut informan tunjangan yang

di berikan setiap bulannya tidak lagi diberikan walaupun masyarakat sekitar

pernah meminta tunjangan tersebut.
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B. HASIL PENELITIAN

1. Strategi Aktif dalam Bertahan Hidup Masyarakat

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat banyak menggunakan

strategi strategi yang salah satunya adalah strategi aktif dimana strategi ini

dilakukan untuk bertahan hidup dengan cara memanfaatkan segala potensi yang

dimiliki seperti melakukan aktifitasnya sendiri, memperpanjang jam kerja dan

melakukan apapun demi menambah penghasilannya.

Strategi aktif adalah strategi bertahan hidup yang dilakukan oleh masyarakat

Dusun Rindo-Rindo Desa Margolembo yang bekerja sebagai petani. Dampak

pencemaran lingkungan yang di akibatkan adanya industri di daerah tersebut,

yang di mana masyarakat memenuhi kebutuhan sehari hari dengan memanfaatkan

semua potensi yang dimiliki seperti hasil wawancara yang di ungkapkan salah

satu warga di Dusun Rindo-Rindo seorang petani dan bekerja sampingan di

industri sebagai buruh (40 tahun) bapak JU yang mengatakan:

mauki bagaimana lagi dek kalau nda kerja juga di pabrik batu
mauki dapat penghasilan dari mana lagi kalau cuma kebun mau di
andalkan nda cukup di pake makan kalau bertani ki nda menentu
pendapatan, paling untuk biaya sekolah nya anak anak kalau kerja
di pabrik dek nda seberapa gaji ta kasian lumayan untuk tambah-
tambah uang jajan anak.

(wawancara informan bapak JU,10 Juni 2017).

Dari hasil wawancara di atas bahwa sebagian masyarakat petani

menggunakan kemampuan untuk bekerja dan memanfaatkan lapangan pekerjaan

yang di sediakan perusahaan untuk menjadi buruh pabrik karena para petani yang

sebagian lahannya di jadikan industri, dari adanya lapangan kerja yang disediakan

sehingga sebagian masyarakat dapat membiayai kebutuhan keluarga. Masyarakat
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yang bekerja di pabrik tidak setiap hari sehingga para petani yang bekerja di

pabrik bisa melakukan atau pergi ke lahan pertanian mereka saat waktu libur

mereka. Menggunakan semua potensi yang dimiliki adalah salah satu strategi

yang dilakukan para kepala rumah tangga agar keluarga mereka bisa

melangsungkan hidupnya.

Masyarakat yang bekerja sebagai petani dan buruh bangunan di pabrik juga

tidak melihat dari umur dan pendidikan sehingga semua yang mau kerja dan

sanggup untuk bekerja akan bisa dipekerjakan dan bekerja sebagai buruh waktu

bekerja suda di tentukan sehingga yang bekerja pada malam hari umumnya yang

bekerja juga sebagai petani seperti yang di lakukan oleh bapak JU yang bekerja

hanya pada malam hari karena siang harinya ia bekerja di kebun miliknya.

Selain menjadi petani dan menjadi buruh di pabrik masyarakat Rindo-Rindo

juga berdagang sembako untuk menambah penghasilan dan memenuhi kebutuhan

sehari-hari, seperti yang di ungkapkan bapak HA umur (37 tahun) dalam

wawancara dengan peneliti yang mengungkapkan:

selain berkebun dek keluarga saya juga menjual sembako istriku itu
menjual di rumah saya pergi maka kebun dia mi menjual na bantu
bantu tong mi pengasilan karena di sini juga baru saya sama
lombok yang menjual sembako.

(wawancara informan bapak HA,17 Juni 2017).

Masyarakat Rindo-Rindo mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki

anggota keluarga seperti hasil wawancara di atas  menjelaskan bahwa para istri

ikut membantu penghasilan perekonomian mereka dengan menjual sembako

sehingga para istri tidak berdiam diri di rumah. Dari hasil menjual sembako yang

tidak seberapa bisa membantu masyarakat agar bisa bertahan hidup dan bisa tetap



66

tinggal di daerah tersebut tanpa mengalami kesulitan untuk melangsungkan hidup

mereka.

Dusun Rindo-Rindo merupakan daerah yang jauh dari pusat kota sehingga

untuk membeli bahan makanan sehari-hari masyarakat biasanya membeli untuk

perminggu maupun perbulan, karena adanya hal seperti ini menjual sembako

adalah salah satu usaha yang terbilang menguntungkan diakibatkan jauh di pusat

perbelanjaan selain menguntungkan untuk diri sendiri juga menguntungkan untuk

orang sekitar jika tiba-tiba kebutuhan yang di siapkan perminggu telah habis.

Kebutuhan mendadak yang biasa masyarakat butuhkan adalah mie instan, telur

ayam, sabun mandi dan shampo untuk kebutuhan sehari-hari, Kebutuhan yang

disiapkan untuk perminggu atau perbulan kadang langsung habis saat waktu untuk

membeli kembali kebutuhan pokok tersebut.

Selain berjualan sembako masyarakat Dusun Rindo-rindo juga

mengoptimalkan potensi yang dimiliki anggota keluarga untuk menambah

penghasilan seperti ikut bekerja, seperti di ungkapkan bapak RU (52 tahun)

menagatakan:

itu anak ku yang cowok ikut i kerja di pabrik dalam karena nda
sekolah mi jadi di kasi kerja di dalam saja, kalau nda kerja i juga
nak maui belli rokok pake apa, bisa mi juga na bantu biayai adek
adeknya sekolah, anak ku dia kerja pagi sampai sore kalau saya
malam pi ku kerja jadi security ka di pabrik situ.

(wawancara informan bapak RU, 11 Juni 2017).

Bukan hanya para kepala rumah tangga atau para istri yang mengoptimalkan

potensi diri untuk bekerja anak laki-laki mereka yang putus sekolah karena

kurangnya biaya juga ikut bekerja untuk menambah pendapatan keluarga seperti
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hasil wawancara di atas di jelaskan dengan baik oleh informan. Bapak RU yang

berusia 52 tahun memiliki satu anak dan bekerja sebagai buruh di pabrik karena

pendidikan terakhir anaknya hanya sampai tingkat sekolah dasar saja, sehingga

sulit untuk  menjadi pegawai tetap yang gaji nya lebih tinggi dari buruh.

Dari penjelasan diatas jelas bahwa anak yang bekerja bukan hanya untuk

menghidupi dirinya semata tetapi juga membantu keuangan keluarga yang dimana

gaji mereka diberikan kepada orang tuanya dan hanya mengambil seperlunya

seperti membeli rokok, karena mereka sadar bahwa bukan hanya dia yang dapat

dibiayai masi banyak saudara-saudara mereka yang sekolah dan membantu kedua

orang tuanya untuk emmenuhi kebutuhan sehari-hari.

Para anak yang ikut bekerja untuk membantu keuagan keluarga juga banyak

di terapkan di keluarga para petani kecil yang kepala keluarga suda tidak sanggup

untuk bekerja di pabrik yang hanya bekerja sebagai petani. seperti yang

diungkapka oleh bapak PA yang mengatakan bahwa:

anak ku mani saja kerja di pabrik dalam pa na saya mau kerja juga
nda bisa ma angkat-angkat berat paling saya ke kebun jika nak, itu dua
tahun mi anak ku kerja di dalam bisa mi ma cicil motor sendiri bisa mi
juga bantu-bantu uang belanja karena kalau cuma dari kebun di
andalkan nda cukup mi nak nda ada mi buahnya coklat di
kebun.(wawancara informan bapak PA,02 Juli 2017).

Adanya industri membuat pendapatan mereka bertambah sehingga

masyarakat di Dusun Rindo-Rindo yang mengoptimalkan potensi dan lapangan

kerja yang disediaka, sehingga masyarakat dapat berpenghasilan dari adanya

industri tersebut. Dapat dikatakan bahwa sebagian masyarakat yang tidak dapat

lagi untuk bekerja sampingan karena faktor usia atau kemampuan yang tidak

memadai tapi mereka masi bisa mengoptimalkan anggota keluarganya untuk
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membantu bekerja, pengahsilan yang dia dapat dari bertani tidak menentu akan di

tambahkan oleh gaji dari anggota keluarganya yang akan menutupi sebagian

kebutuhan mereka.

Dampak yang ditimbulkan industri tidak membuat masyarakat untuk

berpindah dari wilayah tersebut tapi malah mengoptimalkan segala kemampuan

mereka karena lahan pertanian yang semula jadi pekerjaan tetap mereka dengan

adanya penurunan kualitas lingkungan yang mengakibatkan kurangnya

pendapatan yang didapatkan saat musim tiba. Tetapi dengan adanya penurunan

kualitas lingkungan yang menyebabkan lahan pertanian kurang berkembang

mereka diberikan pekerjaan di pabrik sesuai dengan kemampuan mereka masing-

masing walau mereka merasakan dampak yang semakin lama akan semakin

terasa.

Di sini dapat dilihat bahwa para anggota keluarga menggunakan potensi yang

dimiliki untuk membantu masalah ekonomi keluarga dan memenuhi kebutuhan

sehari-hari. Bukan hanya para anak yang membantu perekonomian keluarga para

istri pun juga ikut turut membantu dalam bekerja. Salah satu strategi yang

digunakan oleh rumah tangga untuk mengatasi kesulitan ekonomi adalah dengan

mendorong para isteri untuk ikut mencari nafkah. Bagi masyarakat yang tergolong

miskin mencari nafkah bukan hanya menjadi tanggung jawab suami semata tetapi

menjadi tanggung jawab semua anggota keluarga sehingga pada keluarga yang

tergolong miskin isteri juga ikut bekerja demi membantu menambah penghasilan

dan mencukupi kebutuhan keluarganya.
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Pendapat Kusnadi (dalam Fandi 2016:27) sesuai dengan strategi bertahan

hidup yang diterapkan oleh masyarakat Dusun Rindo-Rindo Desa Margolembo.

Berdasarkan fakta dilapangan, ditemukan bahwa beberapa istri buruh pabrik yang

membantu mencukupi kebutuhan keluarga. Hal ini terungkap dari penyataan salah

satu buruh pabrik yang mengatakan:

ikut ji juga istriku bantu bantu cari uang na bantu ka ke kebun atau
pergi i cari gaji di kebunnya orang yang di gaji perhari kadang itu dapat
i 50.000 per hari. (wawancara bapak TA tanggal 13 Juni 2017).

Seperti pernyataan bapak HA dalam wawancara nya yang menyatakan

bahwa:

Saya dek, kerjaku cuma di dalam pabrik batu nda ada kebun ku jadi
yang bantu bantu ka kasian cari uang istriku karena na tau ji menjait
kalau ada tetangga mau di jaitkan pakeannya biasa di bayar mi atau
istriku juga ikut sama ibu ibu sini pergi cari gaji, yang penting halal
dek.(wawancara informan bapak HA tanggal 17 Juni 2017).

Dari wawancara diatas, dapat di simpulkan bahwa keluarga yang bertempat

tinggal dekat industri pembuatan aspal di Dusun Rindo-Rindo menggunakan

strategi aktif dalam memenuhi kebutuhannya yaitu  dengan mengoptimalkan

segala potensi yang dimiliki keluarga. Dengan adanya kemampuan yang ia miliki

sehingga dapat bekerja baik di dalam pabrik dan mengoptimalkan kemampuan

istrinya dengan menjahit sehingga membantu untuk mendapatkn pengahsilan

lebih.

Para istri yang ikut bekerja juga merupakan salah satu usaha masyarakat

dengan mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki keluarga dengan ikut

bekerja agar bisa menambah pendapatan keluarga. Para istri biasanya ikut pergi

kesawah untuk membantu menanam padi yang gajinya diberikan perhari, para
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istri juga biasanya membantu suami untuk ke lahan perkebunan jika para istri

tidak mendapat pekerjaan panggilan untuk menanam padi, para istri pergi untuk

membantu seperti membantu membersihkan lahan kebun mereka.

Strategi aktif merupakan pilihan pertama yang dilakukan petani kecil untuk

tetap bisa bertahan hidup. Mereka akan memaksimalkan semua potensi sumber

daya yang mereka miliki untuk menambah penghasilan yang mereka dapat dari

usaha bertani walaupun tambahan pendapatan yang mereka dapat tergolong kecil

dan tidak menentu, namun hal tersebut tetap dilakukan agar mereka tetap bisa

melangsungkan hidup.

2. Strategi Pasif dalam Bertahan Hidup Masyarakat

Strategi pasif merupakan cara bertahan hidup yang dilakukan dengan cara

meminimalisir pengeluaran keluarga, strategi ini merupakan salah satu cara

masyarakat miskin untuk bertahan hidup pekerjaan sebagai petani kecil yang

umumnya dilakukan oleh masyarakat desa membuat pendapatan mereka relatif

kecl dan tidak menentu.

strategi pasif yang dilakukan oleh sebagian keluarga di Dusun Rindo-

Rindo Desa Margolembo yang menerapkan hidup hemat khususnya pada keluarga

yang pekerjaan nya hanya sebagai petani kecil. Sikap hemat yang dilakuakn

keluarga petani adalah membiasakan keluarga untuk mengurangi pengeluaran

kebutuhan dapur karena tidak menentunya pendapatan yang didapatkan dari hasil

pertaniannya membuat mereka harus menerapkan pola hidup hemat sehingga

mereka membiasakan diri untuk mengurangi pengeluaran kebutuhan dapur dan
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makan dengan lauk yang sederhana. Seperti yang diungkapkan Bapak PA yang

menyatakan:

karena nda menentu uang di dapat dari hasil jual coklat ta
nak, ya itu uang di hemat-hemat saja kasian seperti yang penting-
penting saja di belli karena dulu itu listrik masi di bayarkan ki sama
pabrik uang debu juga setiap bulan di kasi ki nda ada mi semua jadi
kita semua mi tanggung uang listrik ta, berkurang mi lagi uang belli
beras.

(wawancara bapak PA tanggal 02 Juli 2017 pukul 16:05.

Dari wawancara diatas masyarakat Rindo-Rindo berusaha berhemat

keuangan karena sebelumnya industri menanggung beban listrik dan uang debu

(uang pencemaran polusi udara) yang di berikan setiap bulan sekarang suda tidak

berlaku lagi sehingga beban listrik mereka kembali yang tanggung, dari itu

masyarakat kembali meminimalisir pengeluaran karena bertambahnya beban

pengeluaran setiap bulannya. Masyarakat yang berupaya meminimlisir

pengeluaran dengan memprioritaskan kebutuhan pokok mereka seperti beras yang

setiap hari mereka konsumsi.

Tunjangan yang dari industri diberikan ke masyarakat adalah perjanjian

sebelum terbangun baiknya industri. Masyarakat di berikan setiap bulannya

sebanyak 500 ribu per KK (Kepala Keluarga) tunjangan tersebut hanya berlaku

kurang lebih 3 tahun lamanya, masyarakat mulai mempertanyakan uang tunjangan

mereka selama 1 tahun tidak mendapat tunjangan kembali. Masyarakat tidak bisa

berbuat banyak untuk menuntut uang tunjangan tersebut karena pihak perusahaan

tidak pernah memberiikan kejelasan lagi tentang hal tersebut.

Adapun pendapat lain yaitu membiasakan keluarga untuk mengurangi

pengeluaran kebutuhan dapur karena tidak adanya lagi pendapatan mereka dari
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perusahaan serta profesi sebagai petani yang penghasilannya tak menentu

membuat mereka harus menerapkan pola hidup hemat sehingga mereka

membiasakan diri untuk mengurangi pengeluaran kebutuhan dapur dan makan

dengan lauk yang sederhana. Hal ini seperti yang di ungkapkan dengan

pernyataan bapak RU yang mengatakan:

Kalau untuk kebutuhan sehari-hari di hemat-hemat ji nak, seperti
untuk apa apa di makan, ya makan ki seadanya kadang ikan kering
sayur nya juga di ambil di kebun, gaji juga cuma 700.000/bulan
kebun juga semakin hari semakin turun pendapatan sering banjir
tenggelam semua tanaman. Kalau suda gajian atau suda panen belli
mi keperluan untuk makan seadanya karena bukan cuma makan yang
di butuhkan, belum biaya sekolah biaya belli racun hama untuk di
kebun, jadi pintar-pintar ta mi saja kondisikan uang yang sedikit
keperluan ta banyak.

(wawancara informan bapak RU, 11 Juni 2017).

Dari pernyataan informan diatas jelas bahwa masyarakat Dusun Rindo-

Rindo, meminimalisir pengeluaran dengan makan seadanya agar bisa memenuhi

kebutuhan pokok lainnya adalah cara untuk berhemat agar bisa memenuhi

kelangsungan hidup mereka karena mereka sadar bahwa kebutuhan yang semakin

meningkat dan mahalnya harga-harga kebutuhan sehari-hari. Dari tidak

menentunya pendapatan hasil pertanian mereka, sehingga membuat masyarakat

akan berusaha meminimalisir pengeluaran sehari-hari agar setiap harinya

kebutuhan mereka bisa terpenuhi.

Masyarakat akan sadar bahwa mahalnya semua kebutuhan pokok yang ada

di pasaran sehingga mereka harus pintar sepintarnya mengatur keuangan agar

kebutuhan mereka semua terpenuhi mengingat pendapatan dari bertani tidak

menentu dan gaji menjadi buruh di pabrik tidak seberapa menuntut masayarakat

untuk berhemat, kebutuhan pokok yang harus terpenuhi dan biaya sekolah anak-
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anak mereka juga yang harus terpenuhi. Masyarakat yang dulunya pendapatan

hasil perkebunan cacao (coklat) dan padi masi melimpah makanan bukan lagi hal

yang harus mereka khawatirkan karena hasil perkebunan mereka lumayan bisa

menutupi kebutuhan mereka sampai saat memanen hasil perkebunan kembali

yang dulunya harga bahan pokok belum tinggi membuat masyarakat masi bisa

untuk membeli bahan makanan seperti ikan,ayam yang untuk mereka konsumsi

sehari-hari.

Masyarakat yang mengeluh dengan hasil panen cacao (coklat) atau padi

yang semakin menurun akibat terjangkit nya berbagai macam penyakit dan

kualitas tanah yang semakin rusak membuat tanaman mereka kurang produktif

sehingga membuat para masyarakat untuk mencari pekerjaan sampingan untuk

menambah penghasilan agar bisa memenuhi kebutuhan. Masyarakat yang dulunya

makan dengan lauk ikan yang segar sekarang mereka konsumsi ikan segar saat

mereka terima uang gajian atau sudah memanen hasil perkebunan mereka, jika

keuangan mereka menipis maka mereka konsumsi makanan seadanya seperti

mereka konsumsi telur yang dibeli di warung atau ikan kering yang bisa disimpan

lama sehingga sewatu-waktu bisa di konsumsi kembali.

Salah satu sikap hemat buruh karyawan pabrik untuk mengurangi

pengeluaran kebutuhan pangan keluarga adalah menanam padi dan sayur-sayuran

untuk kebutuhan mereka. Hal ini di ketahui dari wawancara salah satu buruh

pabrik yaitu bapak TA yang menyatakan:

Sekarang itu perlu ki hemat dek, mahal beras ikan mahal semua
kebutuhan mulai mi mahal, kalau saya sendiri menanam padi ka
itupun sawahnya orang ku tanami nanti di bagi hasilnya, dari sini
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biasa untuk makan bisa sedikit tertutupi karena ada hasil padi sendiri
gaji untuk beli ikannya saja sama kebutuhan lain.(wawancara
informan bapak TA, 13 Juni 2017).

sama halnya dengan pendapat bapak BS yang menanam sayur-sayuran di lahan

pertaniannya, seperti di ungkapkan dalam wawancara yang mengatakan:

kalau untuk makan memang penting nak, seperti saya ku
tanami kebunku lombok sama sayur biar nda di belli mi yang
keperluan begituan karena ada mi juga pendapatannya anak ku yang
pertama nda terlalu banyak mi pengeluaran paling untuk belli beras
sama keperluan pokok lain mi di pikir.(wawancara informa BS, 03
Juli 2017).

Mereka bekerja sebagai buruh di pabrik untuk menambah penghasilan

sehari-hari untuk menutupi rugi hasil perkebunan mereka yang kualitasnya

semakin rendah. Dan menggunakan lahan pertanian yang kualitas tanah yang

tidak subur lagi tapi tetap di manfaatkan para petani untuk menanam sayur-

sayuran agar bisa mengurangi pengeluaran sehari-hari. Masyarakat yang

mempunyai lahan pertanian mengoptimalkan lahan pertanian mereka dengan

menanam sayur-sayuran untuk mereka konsumsi, ini adalah salah satu acara

masyarakat desa untuk berhemat agar pengeluaran untuk sayur-mayur bisa di

alihkan ke kebutuhan lainnya.

Selain mengoptimalkan kemampuan anggota keluarga untuk membantu

bekerja para petani juga akan menggunakan lahan pertanian mereka untuk mereka

jadikan sebagai tempat untuk menanam sayuran agar bisa mengurangi

pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan sayur-sayuran. Karena kebutuhan

terpenting masyarakat Dusun Rindo-Rindo adalah bahan pangan untuk sehari-hari

karena adanya lahan yang tanaman pokoknya adalah tanaman cacao (coklat) yang

semakin hari semakin sedikit hasil yang didapatkan karena adanya penurunan
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kualitas pada tanaman dan lahan yang semakin hari semakin terkikis karena

adanya longsor yang diakibatkan banjir yang sering terjadi karena lahan pertanian

berdekatan dengan sungai. suangai yang setiap harinya akan ada penambangan

pasir oleh industri yang berada di Dusun Rindo-Rindo.

Sikap hemat juga terlihat dari cara pemenuhan kebutuhan sandang

keluarga petani kecil biasanya membeli pakaian yang harganya murah dan

membeli pada waktu tertentu saja sebagaimana diungkapkan salah satu buruh

pabrik yang mengatakan:

kalau pakaian nda terlalu penting ji dek, sekali kali ji baru belli
biasanya kalau mau lebaran atau ada mau pesta tetangga itupi di belli
kalau ada bonus dari perusahaan baru untuk belli baju istri sama
anak itupun jarang ji di lunasi di cicil ji kalau pakaian, setiap bulan
baru di bayar, paling yang penting itu yaa kebutuhan makanan ta
anak sekolah sama kalau sakit anak-anak

(wawancara informan bapak HA,17 Juli 2017).

Dari pendapat salah satu informan di atas yang bernama bapak HA, yang

mengungkapkan salah satu cara masyarakat mengolah keuangan agar semua

kebutuahan terpenuhi dengan gaji tidak seberapa masyarakat menggunakan cara

dengan mencicil pakaian untuk memenuhi kebutuhan sandang mereka. Dari

adanya upaya tersebut masyarakat bisa membagi keuangan dan memenuhi semua

kebutuhan mereka, dari membagi kebutuhan pokok, kebutuhan anak sekolah dan

kebutuhan yang tak terduga yang akan terjadi tiba-tiba.

Sebagian masyarakat menggunakan cara dengan mencicil kebutuhan

sandang dengan mencicilnya maka kebutuhan pokok lainnya bisa terpenuhi dan

kebutuhan sandang juga terpenuhi, dari sinilah sebagian masyarakat bagaimana

meminimalisir pengeluarannya dengan menutupi hutang-hutang yang mereka
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pinjam sebelumnya dan akan memenuhi kebutuhan pokok lainnya. Sebagian

masyarakat Dusun Rindo-Rindo tidak dipungkiri adalah masyarakat yang

tergolong miskin yang jika dilihat dengan gaya hidup mereka tidak terlalu

memperdulikan dengan merek pakaian tren jaman sekarang, mereka sebagai

makhlukh hidup juga membutuhkan pakaian untuk mereka pakai dan tidak

memperdulikan merek yang mereka perdulikan layak pakainya dan tidak terlalu

mahal karena mereka tetap memprioritaskan kebutuhan pokok yang utama.

para buruh dan petani di Dusun Rindo-Rindo Desa Margolembo juga

memiliki strategi tersendiri untuk memenuhi kebutuhan kesehatan ketika sedang

sakit. Mayoritas para buruh dan petani memilih membeli obat-obatan di warung

atau berobat ke puskesmas ketika sedang sakit. Hal tersebut diketahui dari

penyataan salah satu petani sekaligus menjadi buruh pabrik yang mengatan:

Strategi bertahan hidup masyarakat yang apabila salah seorang sanak

keluarga mereka sakit maka akan berobat ke puskesmas, dengan itu menjadi

pilihan para petani dan buruh pabrik ketika sakit, karena biaya berobat di

puskesmas terjangkau bagi mereka serta adanya layanan kesehatan geratis bagi

masyarakat miskin juga menjadi faktor pendorong para petani dan buruh pabrik

untuk berobat di puskesmas.

Berdasarkan fakta di atas dapat di simpulkan bahwa petani dan buruh

pabrik lebih memprioritaskan pengeluarannya untuk kebutuhan pangan dan sebisa

mungkin meminimalisir pengeluaran untuk kebutuhan sandang dan papan.
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3. Strategi Jaringan dalam Bertahan Hidup Masyarakat

Menerapkan strategi aktif dan pasif terkadang masih belum cukup untuk

memenuhi kebutuhan keluarga para petani yang sebagian merangkak sebagai

buruh pabrik, terutama jika para petani dan buruh pabrik membutuhkan uang

secara mendadak dan dalam jumlah yang besar, pada saat seperti ini para petani

dan buruh pabrik di Dusun Rindo-Rindo Desa Margolembo menerapkan strategi

jaringan. Strategi jaringan adalah strategi bertahan hidup yang dilakukan dengan

cara meminta bantuan kepada kerabat, tetangga dan relasi lainnya baik secara

formal maupun informal ketika dalam kesulitan.

Relavan dengan pendapat fandi (2016:30) yang mengatakan bahwa strategi

jaringan merupakan strategi bertahan hidup yang dilakukan dengan cara menjalin

relasi, baik formal maupun dengan lingkungan sosialnya dan lingkungan

kelembagaan (misalnya meminjam uang kepada tetangga, mengutang di warung

atau toko, memanfaatkan program kemiskinan, meminjam uang ke rentenir atau

bank dan sebagainya).

Meminjam uang merupakan langkah para petani dan buruh pabrik untuk

mendapatkan uang secara cepat, bagi para petani dan buruh pabrik yang memiliki

tabungan berupa kendaraan roda dua (motor) atau lahan tanah, mereka biasanya

akan mengadaikan atau bahkan menjual kendaraan tersebut ketika membutuhkan

uang, hal ini terungkap dari pernyataan salah satu petani kecil yang mengatakan:

Kalau butuh ki uang cepat paling motor ji cepat terjual itu pi di
gadai tanah kalau ada keperluan ta yang nda mendesak dan lumayan
besar jumlahnya itu baru tanah di gadai dan meminjam uang di bank
atau di koperasi yang ada di sini.

(wawancara informan TA, 13 Juni 2017)
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Dari pernyataan diatas jelas bahwa sebagian masyarakat yang memiliki

uang lebih akan digunakan untuk membeli barang berharga seperti kendaraan roda

dua, selain kendaraan bermotor adalah kebutuhan mereka untuk berpergian

mereka juga bisa mengunakan sebagai tabungan jika nanti akan membutuhkan

uang yang mendesak dan akan menjualnya kembali. Selain menjual kendaraan

mereka, masyarakat juga akan menggunakan link mereka denga cara meminjam

uang ke kerabat terdekat maupun tetangga mereka. Adapun sebagian masyarakat

yang mempunyai pekerjaan utama bertani akan menggunakan lahan pertanian

mereka sebagai tabungan jika mereka memerlukan kebutuhan mendesak dengan

cara menjual atau menggadai ke orang yang mereka kenal.

Masyarakat yang berada pada daerah tersebut hampir setiap rumah

memiliki 1 kendaraan roda dua (motor) selain alat transportasi juga dapat menjadi

tabungan mereka. Selain kendaraan mereka yang di jadikannya aset untuk masa

depan mereka, masyarakat juga biasanya meminjam uang ke bank swasta yang

ada di pusat kota untuk meminjamnya, biasanya masyarakat meminjam uang di

instansi-instansi tersebut untuk membayar utang maupun mau membuka usaha.

Masyarakat juga biasanya meminjam uang untuk kebutuhan anaknya yang

sekolah di luar kota. Pendapatan yang tidak menentu dan kebutuhan semakin

banyak dan harus menafkahi anak yang sedang mengenyam dunia pendidikan

juga adalah salah satu alasan para kepala rumah tangga untuk meminjam uang

pada instansi, menjual kendaraan mereka maupun lahan pertanian mereka.

Kendaraan roda dua (motor) atau lahan pertanian yang dimiliki oleh warga

akan mereka jual atau gadaikan jika tidak mendapatkan pinjaman dari tetangga
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maupun kerabat. Maka masyarakat tidak mempunyai pilihan lain selain menjual

atau menggadaikan barang yang mereka punya. Mereka yang menjual atau

menggadaikan barang miliknya akan mereka gadai pada sanak keluarga maupun

orang yang mereka kenal karena jika sewaktu-waktu mereka membutuhkannya

kembali dan mereka juga suda mempunyai uang maka mereka akan menebusnya

kembali pada orang tersebut.

Selain menjual atau mengadai tanah para petani dan buruh pabrik juga

banyak yang meminjam uang atau mengutang makanan di warung-warung untuk

memenuhi kebutuhan seperti pernyataan informan bapak RU yang mengatakan:

Kalau belum paki gajian hasil panen juga nda ada untuk makan ya
mengutang dulu di warung depan seperti mie instan ikan kaleng
maupun barang pokok lainnya.

(wawancara informan RU, 11 Juni 2017)

Sama halnya dengan pendapat bapak JU yang meminjam uang dan barang pokok

seperti yang diungkapkan bapak RU sebelumnya,

Sering dek, kalau pinjam uang di tetangga biasa itu kalau habis mi
gaji hasil panen coklat ta juga nda ada biasa pinjam ki uang di
tetangga suda pi gajian atau suda panen baru di bayar, biasa juga
langsung ki pergi mengutang makanan di penjual.

(wawancara informan JU, 10 Juni 2017)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa keluarga petani dan

buruh yang di daerah Dusun Rindo-Rindo Desa Margolembo untuk memenuhi

kebutuhan pangan bisa di tutupi dengan meminjam uang di tetangga atau

mengutang langsung di warung-warung terdekat. Dengan cara meminjam uang ke

tetangga yang mereka anggap baik dan menggunakan jaringan mereka untuk tetap

menjalin silaturahmi sehingga masyarakat tidak segan lagi untuk meminta
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bantuan jika mengalami kesulitan, karena sebagian masyarakat yang mengadalkan

pendapatan dengan bertani sedangkan hasil dari bertani tidak menentu maka

jaringan mereka ia gunakan untuk memenuhi kebutuhan agar masih bisa tetap

melangsungkan hidup.

Masyarakat yang berpendatan tidak menentu membuat masyarakat tidak

mengerti bagaimana cara untuk mengatur keuangan agar bisa memenuhi atau

tertutupi sampai mereka mendapatkan gaji atau hasil jualan pertanian mereka.

Para kepala rumah tangga bekerja di pabrik dengan gaji seadanya yang tidak bisa

menutupi pengeluaran setiap bulannya dan mereka yang bekerja sebagai buruh

pabrik dan menambah pengahsilan dengan bertani juga sering mengalami

kekurangan dalam memenuhi kebutuhannya selain dengan hasil pertanian yang

gagal panen diakibatkan cuaca yang tidak mendukung pertumbahan tanaman

maupun adanya penurunan kualitas tanah yang mempengaruhi perkembangan

tumbuhnya tanaman sehingga mempengaruhi pendapatan masyarakat.

Masyarakat Rindo-Rindo sudah terbiasa dengan kata mengutang

diakibatkan karena mereka yang berdomisili asli di daerah tersebut merupakan

kerabat dekat mereka sendiri sehingga meminjam atau saling menolong sudah hal

lumrah untuk mereka lakukan. Mereka juga tidak janggung untuk meminjam kan

uang mereka karena sudah saling percaya, maka staretegi jaringan adalah cara

masyarakat Rindo-Rindo untuk bertahan hidup.

Bagi para petani dan buruh pabrik mereka biasanya meminjam uang

kepada saudara atau tetangga terdekat, budaya gotong royong dan kekeluargaan
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yang masih terlihat di Dusun Rindo-Rindo Desa Margolembo membuat

kepedulian masyarakat sangat kuat sehingga ketika salah seorang warga meminta

bantuan maka warga yang lain akan membantu sebisa mungkin seperti pernyataan

salah seorang informan bapak HS yang mengatakan:

di sini dek, gotong royong bantu membantu masi sering di lakukan
karena di anggap mi semua keluarga kayak nda ada mi orang lain,
yang penting nda suka ji bohong-bohong atau makalasi di bantu ji
semua kalau ada yang kesusahan.

(wawancara informan bapak BS, tanggal 14 Juni 2017.

Budaya gotong royong yang masi kental di di Dusun Rindo-Rindo Desa

Margolembo, membuat masyarakat lebih mudah untuk membangun jaringan

mereka kepada tetangga tetangga mereka, adapun orang-orang yang membangun

tempat tinggal di daerah tersebut hanya sementara dikarenakan hanya bekerja di

pabrik dan akan pulang ke kampung halamannya jika hari libur dan mendapat

cuti, mereka pun ikut berpartisipasi dalam budaya gotong royong yang dilakukan

warga asli Dusun Rindo-Rindo, sehingga mereka lebih mengenal satu sama lain

dan jaringan mereka tetap terjalin bagus.

Budaya gotong royong yang warga lakukan adalah hal yang sangat lumrah

di Dusun Rindo-Rindo, budaya gotong royong bukan hanya memper erat

silaturahmi antar warga tapi juga mempercepat pekerjaan mereka. Gotong royong

biasa dilakukan jika ada salah seorang ingin membuat hajatan maupun warga yang

sedang membutuhkan banyak tenaga manusia. Warga yang ingin membuat

hajatan akan membuat tenda di depan rumah sebagai tempat untuk warga saling

menyapa maupun untuk para tamu hajatan. Adapun hal lain yang membuat

masyarakat melakukan gotong royong yaitu jika salah seorang warga ingin
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memperbaiki rumah maka mereka akan meminta tolong kepada tetangga untuk

membantunya dan para warga yang lain akan senang hati untuk membantu

tetangga mereka yang membutuhkan pertolongan.

Adanya budaya gotong royong dan kekeluargaan dapat menajdi pelindung

bagi para petani dan buruh pabrik ketika mengalami kesulitan. Hal ini relevan

dengan pendapat Kusnadi (2000:146) yang menyatakan bahwa strategi jaringan

terjadi akibat adanya interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat, jaringan

sosial dapat membantu keluarga miskin ketika membutuhkan uang secara

mendesak.(di kutip dalam fandi 30).

Secara umum strategi jaringan sering dilakukan oleh masyarakat pedesaan

yang tergolong miskin adalah dengan meminta bantuan pada kerabat atau tetangga

dengan cara meminjam uang. Budaya meminjam atau hutang merupakan hal yang

wajar bagi masyarakat dea karena budaya gotong royong dan kekeluargaan masih

sangat kental dikalangan masyarakat desa.

Bantuan yang di terima para petani dan buruh pabrik di Dusun Rindo-

Rindo Desa Margolembo dari keluarga atau tetangga bisa membantu petani kecil

ketika membutuhkan pinjaman uang secara mendadak namun, bantuan yang

diterima dari saudara atau tetangga tidaklah besar sehingga petani kecil hanya bisa

meminjam uang dalam jumlah yang sedikit. Ketika membutuhkan uang dengan

jumlah yang cukup besar maka petani kecil harus meminjam ke bank dengan

jaminan surat tanah atau surat kendaraan bermotor.
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Selain memanfaatkan jaringan sosial untuk meminjam uang, para petani

dan buruh pabrik juga memanfaatkan jaringan sosial untuk membiayai sekolah

anaknya. Seperti yang di ungkapkan salah satu informan bapak HS yang

mengatakan:

Syukur mi dek, karena kalau pendidikan sekolah nya anak ku itu
masi geratis ji karena program nya bupati untuk kasi geratis
sekolah sampai SMA minta bantuan sama guru nya untuk di urus
jadi lumayan irit mi kalau masalah sekolah nya anak-anak., itu ji di
biayayi uang jajanya kasian.

(wawancara informan bapak HS, tanggal 14 Juni 2017).

Selain kebutuhan pangan masyarakat juga akan memenuhi kebutuhan

anaknya yang sekolah, dari penjelasan kedua informan diatas jelas bahwa

masyarakat menggunakan jaringan mereka untuk mengurangi pengeluaran rumah

tangga mereka seperti mendaftarkan anak mereka pada beasiswa untuk anak-anak

yang tergolong warga miskin, sehingga para orang tua meminta bantuan pada

guru atau kerabat mereka yang lebih mengetahui tentang program tersebut agar

anak merka mendapatkan beasiswa.

Masyarakat Rindo-Rindo yang mempunyai link atau keluarga yang bekerja

sebagai guru maupun yang bekerja di instansi-instansi daerah akan menggunakan

jaringan mereka untuk mendaftarkan anak mereka agar bisa mendapatkan bantuan

beasiswa untuk anak mereka yang masih sekolah. Karena adanya program sekolah

geratis bagi mereka yang tergolong miskin, yang telah dijanjikan oleh bupati

setempat membuat masyarakat berlomba-lomba untuk mendaftarkan anak mereka

sehingga anak-anak mereka dapat bersekolah dan orang tua dapat meminimalisir

pengeluaran mereka dengantidak membayar uang sekolah anaknya tapi akan
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digunakan untuk kepentingan lain. Beginilah cara masyarakat Dusun Rindo-Rindo

untuk menggunakan link mereka agar bisa mengatur keuangan keluarga.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa jaringan sosial

memiliki peran penting bagi masyarakat seperti para petani dan buruh pabrik di

Dusun Rindo-Rindo Desa Margolembo, karena jaringan sosial berfungsi sebagai

jaringan pengaman yang masih bisa membantu masyarakat ketika sedang

mengalami kesulitan ekonomi. Ada beberapa para petani dan buruh pabrik di

Dusun Rindo-Rindo Desa Margolembo yang terbantu hidupnya karena bantuan

dari jaringan sosial yang mereka miliki baik jaringan sosial yang bersifat informal

seperti saudara dan tetangga maupun jaringan sosial yang bersifat formal seperti

pengadaian, bank dan lain-lain.

C. PEMBAHASAN PENELITIAN

Hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dan pengamatan langsung

dari 7 kepala rumah tangga di Dusun Rindo-Rindo Kecamatan Mangkutana

Kabupaten Luwu Timur, yaitu menunjukkan bahwa masyarakat menggunakan

tiga strategi bertahan hidup yaitu strategi aktif, pasif dan jaringan, ketiga strategi

ini di lakukan masyarakat karena adanya penambangan pasir yang dilakukan

dekat lahan pertanian warga yang akan menimbulkan adanya longsor dan adanya

polusi udara yang warga hirup setiap harinya yang akan berdampak pada

kesehatan masyarakat itu sendiri, karena dari adanya kerusakan lingkungan yang

diakibatkan industri pembuatan aspal.
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Strategi aktif, strategi pasif dan strategi jaringan adalah strategi yang

dilakukan masyarakat untuk menambah pendapatan keluarga, dari adanya dampak

negatif yang ditimbulkan oleh industri yang dirasakan langsung oleh masayarakat

tetapi terdapat juga dampak positif yang dirasakan, seperti adanya lowongan

pekerjaan yang disediakan oleh industri tersebut dengan menjadi buruh di pabrik,

karena sebagian masyarakat Dusun Rindo-Rindo tidak memiliki pendidikan yang

tinggi jadi mereka hanya dapat bekerja sebagi buruh pabrik saja.

Hasil penelitian dapat dibandingkan dengan penelitan yang terdahulu sebagai

berikut:

Tabel matriks perbandingan hasil penelitian

Tabel 1.2

No Judul,
metode,

temuan

Nama
dan tahun
penelitian

Judul Temuan

1 Wisdaningtyas,
2012

Strategi bertahan
hidup masyarakat
nelayan di daerah
pencemaran pesisir:
studi kasus nelayan
Kampung Bambu,

Turunnya kualitas lingkungan
mengakibatkan masyarakat nelayan sulit
untuk menangkap ikan atau memenuhi
kebutuhan hidupnya sehingga para nelayan
mengupayakan berbagai startegi untuk tetap
bertahan hidup dari besarnya dampak
pencemaran, srategi yang masyarakat
nelayan lakukan ialah satrategi berbasis
modal sosial, staretgi alokasi sumber daya
manusia, strategi berbasis produksi dan
strategi spasial.
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2 Syahrul,
2012

Strategi
kelangsungan hidup
masyarakat
berpenghasilan
rendah, Desa Siambo

Strategi yang dilakukan masyarakat
berpenghasilan rendah, demi terciptanya
sebuah kelangsungan hidup dalam keluarga
bebagai stategi yang dilakuakn seperti
menetapkan prioritas utama, penghematan
biaya pengeluaran dan diverfikasi usaha.

3 RINI,
2017.

Strategi bertahan
hidup masyarakat
terhadap dampak
pencemaran
lingkungan,Dusun
Rindo-Rindo

Untuk bertahan hidup dan dapat memenuhi
kebutuhan  masyarakat menggunakan tiga
starategi ialah strategi aktif, strategi pasif,
strategi jaringan karena lingkungan yang
mulai rusak diakibatkan adanya industri
yang tidak memperhatikan pembuangan
limbahnya sehingga berdampak pada
pencemaran lingkungan di daerah tersebut.

Persamaan antara ketiga penelitian tersebut yaitu bahwa bagaimana

masyarakat memenuhi kebutuhan dengan menggunakan starategi-strategi agar

dapat melangsungkan hidupnya, kurangnya pendapatan yang dihasilkan perhari

nya dan tidak menentunya pendapatan di karenakan adanya kerusakan kualitas

lingkungan tempatnya bekerja yang mengadalkan lingkungan yang baik sehingga

masyarakat sulit untuk mengontrol pengeluaran.

Perbedaan yang paling mencolok antara penelitian terdahulu dengan

penelitian kali ini adalah terletak pada fokus materi penelitian, dimana peneliti

memfokuskan bagaimana strategi aktif,pasif dan jaringan pada masyarakat untuk

memenuhi kebutuhan pokoknya yang dimana wilayah tersebut terkena langsung

dampak dari adanya industri yang mengakibatkan adanya pencemaran polusi

udara,air dan tanah.
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D. Matriks Wawancara

Matriks wawancara penelitian yang terbagi atas indikator dan sub

indikator yang dimana indikator adalah rumusan masalah penelitian yang

dilakukan dan sub indikator adalah bagian dari indikator yang mana indikator

pertama menjelaskan bagaimana strategi aktif masyarakat dan sub indikatornya

adalah bagaimana memanfaatkan segala potensi diri yang dimiliki indikator kedua

menjelaskan bagaimana strategi pasif masyarakat yang sub indikatornya adalah

bagaimana meminimalisir pengeluaran keluarga, ketiga menjelaskan bagaimana

strategi jaringan masyarakat dan sub indikatornya adalah bagaimana menjalin

relasi yang baik dengan lingkungan sosialnya. Terdapat pula pernyataan ke tujuh

informan yang dipilih oleh peneliti yaitu informan 1, informan 2, informan 3,

informan 4, informan 5, informan 6 dan informan 7.



Matriks wawancara 

Indikator Sub indikator Informan 1 Informan 2 Informan 3 Informan 4 Informan 5 Informan 6 Informan 7 

a. Strategi 

aktif 

yang 

dilakuk

an 

masyara

kat 

Memanfaatkan 

segala potensi 

diri yang 

dimiliki 

 

Memanfaatkan 

lapangan 

pekerjaan 

yang telah 

disediakan  

pihak industri 

untuk 

menambah 

penghasilan 

keluarga. 

 

 

 

Bekerja sebagai 

buruh pabrik, 

petani dan 

memperkerjakan 

anak yang suda 

putus sekolah 

menjadi buruh 

pabrik. 

anggota 

keluarga 

terutama 

istri 

membantu 

para suami 

di lahan 

pertanian 

mereka. 

Dengan  

membuka 

usaha 

berjualan 

sembako di 

sekitar industri 

adalah cara 

untuk 

menambah 

penghasilan. 

istri juga 

berperan 

dalam 

memenuhi 

kebutuhan 

dengan 

menjadi 

tukang jait. 

Para anak 
memanfaatkan 
lapangan kerja 
yang disediakan 
dengan ikut 
bekerja di dalam 
industri. 

Orang tua 
yang bekerja 
di lahan 
pertanian dan 
anak ikut 
bekerja di 
industri 
sebagai buruh 
pabrik. 



b. Strategi 
pasif 

yang 

dilakuk

an 

masyara

kat 

Meminimalisir 
pengeluaran 

keluarga 

memenuhi 
kebutuhan 

pangan sehari-

hari dengan 

membeli yang 

terpenting 

untuk jangka 

sebulan. 

Saat gaji dan 
hasil pertanian 

tidak cukup 

untuk 

memenuhi 

kebutuhan 

sehari-hari maka 

dengan  

mengutang pada 

tetangga adalah 

cara yang 

dipilih. 

Menanam 
padi pada 

lahan 

pertanian 

agar dapat 

mengurangi 

pengeluaran 

bahan 

pokok 

sehari-hari. 

Dengan 
membuka 

usaha menjual 

sembako maka 

pengeluaran 

untuk makan 

di ambil dari 

keuntungan 

usaha dan gaji 

dari bekerja 

pada industri 

di tabung 

untuk 

kepentingan 

mendesak. 

Jika mendapat 
bonus atau ada 

tetangga yang 

ingin hajatan 

barulah akan 

membeli 

pakaian atau 

mengutang 

pada penjual. 

lebih 
memperhatikan 

kebutuhan 

pangan seperti 

membeli ikan 

kering di 

bandingkan 

dengan ikan 

basah karena 

ikan kering 

bisa disimpan 

lama. 

Hanya 
memenuhi 

kebutuhan 

pokok yang 

penting, 

seperti bahan 

pangan 

sehari-hari 

sandang dan 

papan. 

c. Strategi 

jaringa 

yang 

dilakuk

an 

masyara

kat 

Menjalin relasi 

yang baik 

dengan 

lingkungan 

sosialnya 

Adanya 

hubungan baik 

yang terjalin 

maka meminta 

bantuan akan 

cepat di 

tanggapi oleh 

tetangga. 

Jika susah 

dalam 

memenuhi 

kebutuhan 

pangan dengan 

gaji maupun 

hasil pertanian 

maka cara 

mengutang pada 

tetangga adalah 

cara terbaik dan 

cepat. 

Adanya 

hubungan 

baik yang 

dilakukan 

maka untuk 

meminta 

bantuan 

suda tidak 

segan 

maupun 

malu-malu 

karena suda 

kenal baik. 

Dengan 

adanya 

hubungan baik  

dengan para 

guru dapat 

mempermudah 

meminta 

bantuan 

unntuk 

mendapatkan 

pendidikan 

geratis. 

Menjalin 

relasi yang 

baik dengan 

para tetangga 

maupun 

keluarga 

mempermudah 

untuk 

memenuhi 

kebutuhan 

sehari-hari. 

Masalah tolong 

menolong masi 

kental 

dirasakan 

karena masi 

terjalinnya 

hubungan baik 

antar sesama di 

daerah 

tersebut. 

melakukan 

gotong 

royong di 

wilayah 

maka dengan 

hubungan 

baik yang 

terjalin dapat 

membantu 

atau 

mempercepat 

pekerjaan. 

       Sumber: Data Primer Desember 2017  
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BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang di dapatkan di lapangan, bahwa para

petani dan buruh pabrik di Dusun Rindo-Rindo Desa Margolembo Kecamatan

Mangkutana Kabupaten LuwuTimur menerapkan tiga strategi untuk tetap

bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga di daerah yang

lingkungannya mulai rusak akibat adanya industri, dampak negatif yang

dihasilkan dari adanya industri seperti penurunan kualitas lingkungan pertanian

masyarakat, sumber daya alam seperti air dan tanah mulai tercemar, dampak

positif yang dirasakan masyarakat yaitu dengan adanya lowongan pekerjaan yang

diberikan. Starategi yang masyarakat gunakan yaitu strategi aktif, strategi pasif

dan strategi jaringan.

Strategi aktif adalah strategi bertahan hidup yang dilakukan kepala rumah

tangga dengan mengoptimalkan sumber daya yang mereka miliki untuk

menambah pendapatan mereka. Strategi aktif yang dilakukan para petani dan

buruh pabrik, yaitu mencari pekerjaan lain dengan bekerja di industri dengan

menjadi buruh pabrik di karenakan kurangnya pedidikan yang dimiliki sehingga

hanya bisa menjadi buruh, dan pekerjaan lain yang dilakukan yaitu dengan

menjadi petani, pedagang sembako, penjahit.

Strategi pasif adalah strategi bertahan hidup yang dilkaukan dengan

menerapkan pola hemat, pendapatan yang tidak menentu membuat keluarga para
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petani dan buruh pabrik menerapkan budaya hemat seperti makan dengan lauk

seadanya, membeli pakaian murah atau membeli pakaian saat lebaran saja,

berobat ke puskesmas karena biaya lebih murah, membeli obat di warung ketika

sakit.

Strategi jaringan adalah strategi bertahan hidup yang di lakukan dengan

cara meminta bantuan kepada kerabat, tetangga dan relasi lainnya baik secara

formal maupun informal ketika dalam kesulitan. Para petani dan buruh pabrik di

Dusun Rindo-Rindo umumnya meminjam uang kepada keluarga, tetangga dan ada

pula yang meminjam ke bank atau koperasi, sebagian warga juga memanfaatkan

beasiswa yang di berikan pemerintah daerah untuk mengurangi pengeluaran biaya

sekolah anak mereka.

Menurunnya kualitas lingkungan akibat adanya industri membuat dampak

yang sangat nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat Dusun Rindo-Rindo,

seperti paham antroposentrisme yang menjelaskan bahwa adanya industri yang

mulai dari industri rumahan maupun industri besar, dimana dampak yang

diakibatkan industri adalah kerusakan ekologi atau kerusakan lingkungan.

Kerusakan yang dimaksud adalah berupa pencemaran udara,air tanah dan suara,

akibatnya masyarakat yang berada dekat langsung dengan industri akan

mengalami dampak tersebut. Seperti  argumen giddens bahwa degradasi

lingkungan adalah konjungsi/irisan antara kapitalisme dan industrialisme.

Industrialisme yang di kembangkan oleh masyarakat dan atas kerja mereka sendiri

yang membuat adanya kerusakan lingkungan yang ada di daerah mereka.
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari peneltian ini maka peneliti memberikan saran

sebagai berikut:

1. Hendaknya masyarakat lebih memprioritaskan hubungan lingkungan

sosialnya ke wilayah yang lebih luas agar lebih mempermudah masyarakat

untuk saling berkomunikasi dan meminta bantuan saat membutuhkan.

2. Diharapkan perusahaan dapat mengatasi dampak negatif yang di hasilkan

industri seperti pencemaran udara air dan tanah bisa berkurang dan

membuat kehidupan masyarakat lebih sejahtera.
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PEDOMAN WAWANCARA

Strategi bertahan hidup masyarakat terhadap pencemaran lingkungan

(Kasus Dusun Rindo-Rindo Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur)

A. IDENTITAS INFORMAN

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Suku :

Jumlah anggota keluarga :

B. PERTANYAAN

1. Bagaimana strategi aktif masyarakat akibat dampak pencemaran lingkungan Dusun

Rindo-Rindo Kecamatan Mangkutan Kabupaten Luwu Timur ?

a. Apakah anda asli orang Dusun Rindo-Rindo ?

b. Jika bukan sudah berapa tahun anda tinggal di Dusun Rindo-Rindo ?

c. Bagaimana pendapatan anda sebelum adanya industri ?

d. Bagaimana pendapat anda tentang adanya industri di Dusun Rindo-Rindo ?

e. Pecemaran apa saja yang anda rasakan selama adanya industri ?

f. Bagaimana pencemaran lingkungan mempengaruhi pendapatan anda ?

g. Sudah berapa lama anda bekerja sebagai petani  ?

h. Apakah penghasilan dari bekerja sebagai petani dapat mencukupi semua

kebutuhan keluarga ?



i. Apakah anda mempunyai pekerjaan sampingan untuk memperoleh tambahan

penghasilan ? jika iya, pekerjaan apa yang anda lakukan ?

j. Bagaimana anda membagi waktu pekerjaan anda ?

k. Apakah istri anda juga ikut serta untuk memenuhi kebutuhan keluarga anda ? jika

iya, pekerjaan apa yang istri anda lakukan ?

2. Bagaimana strategi pasif masyarakat akibat dampak polusi pecemaran lingkungan

Dusun Rindo-Rindo Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur ?

a. Apakah anda berusaha untuk meminimalisir pengeluaran anda setiap bulannya ?

b. Bagaimana cara anda meminimalisir pengeluaran anda ?

c. Apakah pendapatan anda sangat berpengaruh terhadap kebutuhan pokok anda ?

d. Apakah ada pembedaan pengeluaran kebutuhan sandang, pangan dan papan ? jika

iya, bagaimana cara anda untuk membedakannya ?

3. Bagaimana strategi jaringan masyarakat akibat dampak pencemaran lingkungan

Dusun Rindo-Rindo Kecamatan Mangkutan Kabupaten Luwu Timur ?

a. Bagaimana hubungan anda dengan tetangga rumah anda ?

b. Apakah pekerjaan gotong royong, saling bantu membantu masih sering anda

lakukan dengan tetangga anda ?

c. Apakah anda pernah meminjam uang dari tetangga anda untuk memenuhi

kebutuahan pokok anda ?

d. Apakah anda pernah meminjam uang di instansi-instansi yang ada di daerah anda

untuk memenuhi kebutuhan anda ? jika iya, kebutuhan seperti apa yang anda

penuhi ?
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