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ABSTRAK

MUKARRAMAH. E411 13 014. (Dampak Industri PT. Semen Tonasa Terhadap
Kondisi Sosial Ekonomi Desa Biring Ere Kecamatan Bungoro Kabupaten pangkep).
Dibimbing oleh Suparman Abdullah dan Sultan.

Industri PT. Semen Tonasa merupakan industri semen terbesar dikawasan
Indonesia Timur letaknya di Desa Biring Ere, keberadaan industri tersebut
menimbulkan dampak bagi masyarakat sekitar. Fenomena tersebut menjadi dasar
penelitian karena penulis ingin mengetahui bagaimana dampak keberadaan industri
terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar.

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk melihat dampak yang ditimbulkan
oleh keberadaan industri terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di
sekitar Industri.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey, yang
mengambil sampel sebanyak 69 dari 690 KK Penduduk asli tersebar kedalam dua
dusun, dan 1 kompleks tapi, sample hanya diambil dua dusun, karena kompleks
mayoritas pendatang dibanding penduduk asli, pengumpulan data yang meliputi
kuesioner, observasi, dan wawancara mendalam untuk informan kunci.

Hasil penelitan menyatakan bahwa dampak keberadaan Industri PT. Semen
Tonasa di Desa Biring Ere secara ekonomi membawa banyak dampak positif salah
satunya maningkatkan perekonomian masyarakat dengan menurunnya tingkat
pengangguran dan terbukanya lapangan pekerjaan serta adanya program CSR
(corporate social responsbility) dari perusahaan yang meberikan bantuan kepada
masyarakat sekitar industri. Dan begitupun dengan dampak sosial, kondisi sosial
masyarakat meningkat dapat dilihat dengan meningkatnya tingkat pendidikan dan
bangunan-bangunan fasilitas umum yang ada di Desa Biring Ere seperti sekolah dan
kesehatan. Di samping dampak ekonomi dan sosial terdapat juga dampak negative
yang ditumbalkan oleh indutri yaitu terjadinya pencemaran lingkungan seperti Polusi
udara dan limbah yang tidak berimbang dengan kondisi ekonomi masyarakat sekitar
dengan kondisi perusahaan yang sangat meningkat.

Kata Kunci : Dampak Industri, Sosial Ekonomi
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ABSTRACT

MUKARRAMAH. E411 13 014. (Industrial Impact of PT Semen Tonasa on Socio-
Economic Condition of Biring Ere Village Bungoro District of Pangkep Regency).
Guided by Suparman Abdullah and Sultan.

Industrial PT. Semen Tonasa is the largest cement industry in the eastern part
of Indonesia located in Biring Ere village, the existence of the industry has an impact
on the surrounding community. The phenomenon is the basis of research because the
author wants to know how the impact of the existence of the industry on the socio-
economic conditions of surrounding communities.

The general objective of this research is to see the impact of the existence of
the industry on the socio-economic conditions of the people living around the
Industry.

The method used in this study is the survey method, which takes a sample of
69 of 690 KK The original population is spread into two hamlets, and 1 complex but,
the sample is only taken two hamlets, because the majority of immigrants complex
compared to the indigenous population, the data collection includes questionnaires,
observation, and in-depth interviews for key informants.

The research results state that the impact of PT. Semen Tonasa in the Biring
Ere village is economically bringing many positive impacts one of which increases
the economy of the people with the decreasing unemployment rate and the opening of
employment and the CSR (corporate social responsibility) program from companies
that give assistance to the community around the industry. And as with social
impacts, the social condition of the society increases can be seen by the increasing
level of education and buildings of public facilities in Biring Ere Village such as
school and health. In addition to the economic and social impacts there are also
negative impacts that ditumbalkan by indutri that is the occurrence of environmental
pollution such as air pollution and waste that is not balanced with the economic
conditions of the surrounding community with the company's condition is greatly
increased.

Keywords: Industrial Impact, Socio-Economic
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BAB I

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang Masalah

Revolusi industri dimulai pada tahun 1750-1850 atau pada abad ke-18 yang

terjadi selama kurun waktu satu abad yang dipelopori oleh Negara Inggris, dimana

alat-alat yang bersifat konvensional mulai digantikan dengan alat yang lebih

modern dengan menggunakan mesin. Pada saat itu, masih menggunakan mesin

uap sebagai pengoperasian mesin seperti alat pemintal dan pembangkit listrik

yang dimaksudkan untuk mempermudah dan mengefisiensikan waktu di dalam

bekerja di sektor industri. Sektor indusrti memerlukan kajian ilmiah tentang

hubungannya dengan masyarakat itu sendiri. Maka dari itulah, kehadiran sosiologi

industri sangat diperlukan dalam memahami fenemona industri.

Pembangunan industri di Indonesia merupakan salah-satu upaya masyarakat

dalam rangka meningkatkan kualitas hidup. Salah satu tujuan dari pembangunan

industri diantaranya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menunjang

pemerataan pembangunan, meningkatkan pendapatan, dan memperluas lapangan

kerja atau memberikan kesempatan kerja baik bagi masyarakat setempat maupun

masyarakat diluar daerah sehingga menimbulkan perubahan penduduk yang

sangat pesat atau terjadinya proses transmigrasi di Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia semakin maju disegala sektor. Salah

satunya adalah perkembangan disektor industri yang merupakan tulang punggung

dari pertumbuhan sektor ekonomi di Indonesia. Salah satu sektor industri yang

mengalami perkembangan adalah industri semen. Menurut Widodo Santoso,
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Ketua Asosiasi Semen Indonesia, “mengatakan kenaikan penjualan semen pada

paruh pertama tahun ini akan meningkat sebesar 15 % hal ini ditopang oleh sektor

konstruksi yang tumbuh 7% per tahun dalam beberapa tahun terakhir dan

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia

[MP3EI]," katanya kepada Bisnis, Selasa (24/7). Salah satu produsen semen

dalam negeri yang sedang menikmati dampak dari pertumbuhan Industri semen di

Indonesia adalah PT. Semen Tonasa (www.sementonasa.ac.id).

Industrialisasi menempati posisi sentral dalam ekonomi masyarakat modern

dan merupakan motor penggerak yang dapat memberikan dasar bagi peningkatan

kemakmuran dan mobilitas perorangan yang belum pernah terjadi sebelumnya

pada sebagian besar penduduk dunia, industri sangat esensial untuk memperluas

landasan pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang  terus

meningkat. Banyak kebutuhan masyarakat hanya dapat dipenuhi oleh barang dan

jasa yang disediakan dari sector industri. Tumbuhnya beberapa kawasan industri

tidak menutup kemungkinan terjadinya perubahan-perubaha diberbagai segi

kehidupan baik perubahan kondisi alamnya maupun perubahan nilai-nilai

kehidupannya. Keberadaan industri pada suata wilayah akan bisa mempengaruhi

kondisi masyarakat, sebagaimana menurut Parker dkk (1985:92) mengatakan

kalau pengaruh industri terhadap masyarakat bisa saja berupa nilai-nilai, pengaruh

fisik terhadap masyarakat dan usaha industrialisasi untuk mempengaruhi

masyarakat. Dan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Siska tentang

dampak industri batubara terhadap perubahan sosia ldan ekonomi masyarakat di
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Desa JembayanKecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kertanegara sebagaimana

yang tercantum berikut: (Siska, 2013:473-493).

“Bagaimana dampak industri batubara terhadap keadaan social
ekonomi masyarakat di sekitar Desa Jembayan yang telah dapat
dibuktikan dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan industri
batubara dimana munculnya industri batubara yang awalnya
menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat sekitar.
Namun, dibalik itu tidak dapat dipungkiri bahwadi daerah tersebut
memerlukan pembangunan industri yang dapat membuka lapangan
kerja serta bisa membawa pengaruh terhadap keadaan social
ekonomi masyarakat”.

Keberadaan industri disuatu daerah dalam skala industri besar maupun

skala industri kecil akan memberi pengaruh dan membawa perubahan terhadap

kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitarnya. Sebagaimana dikemukakan oleh

(Singgih, 2009:37) bahwa dengan dibukanya lapangan pekerjaan pada suatu

industri yang besar sifatnya mengakibatkan terbentuknya kesempatan kerja baru,

baik yang langsung diakibatkan oleh industri, misalnya terbukanya kesempatan

kerja baru, yang akan dipekerjakan sebagai karyawan di unit usaha baru tersebut,

dan akibat lain yang bersifat langsung misalnya, kesempatan dalam usaha-usaha

ekonomi bebas, usaha-usaha ekonomi bebas adalah merupakan usaha yang

langsung memenuhi kebutuhan industri. Perubahan yang timbul dalam

masyarakat baik yang berupa kondisi sosial dan ekonomi akan menimbulkan juga

dampak dari keberadaan industri bagi masyarakat itu sendiri.

Dampak adalah suatu perubahan atau efek yang terjadi sebagai akibat

suatu aktifitas yang tidak direncanakan diluar sasaran. Dampak dapat bersifat

biofisik dan atau dapat juga bersifat sosial dan ekonomi serta budaya. Mengenai

dampak industri terhadap kondisi social ekonomi dapat dilihat dalam penelitian
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terdahulu yang dilakukan oleh Akhmad Asep Erista dalam penelitiannya tentang

dampak industri terhadap social dan ekonomi masyarakat di Desa Tobat

Kecamatan Balaraja Tangerang Banten yaitu:

“Kehadiran industri mengakibatkan beberapa perubahan positif
dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Disisi lain
dampak negatif yang berpengaruh pada perubahan social ekonomi
juga di kaji dalam teori regulasi yang menerangkan untung-
ruginya. Secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa perubahan
social mengacu kepada perubahan fenomena revolusi atau
perubahan sosial diberbagai tingkat aspek kehidupan manusia
mulai dari tingkat individual/perorangan hingga tingkat
dunia/kelompok seperti nilai kekeluargaan, interaksi masyarakat,
perubahan lahan, peningkatan mutu pendidikan, kesehatan dan
transportasi. Sedangkan perubahan ekonomi yakni perubahan pada
suatu kesejahteraan, perubahan mata pencaharian, pendapatan
ekonomi dan etos kerja”. (32)

Perubahan-perubahan yang terjadi akibat berdirinya industri suatu daerah

akan menimbulkan dampak positif ataupun sebaliknya. Dampak positif dari

keberadaan industri diantaranya adalah penyerapan tenaga kerja dan peningkatan

pendapatan masyarakat sedangkan dampak negatifnya seperti pencemaran

lingkungan yang disebabkan oleh industri. Dampak positif industri semen umunya

yaitu sebagai sumber devisa negara, sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD),

sumber energi alternatif, untuk masyarakat lokal, menampung masyarakat kerja

(Djajadiningrat, 2003:57). Dan dampak negatif industri semen yaitu sebagai

perusahaan industri yang dituding tidak memperhatikan kelestarian lingkungan,

peledakan gunung untuk kegiatan perindustrian, limbah kegiatan perindustrian

yang mencemari lingkungan, membahayakan masyarakat sekitar, konstribusi bagi

masyarakat sekitar yang dirasakan masih kurang.
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Menurut Alfian Syaifullah (2014:47) memberikan uraian mengenai

berbagai akses dan dampak industrialisasi yang terjadi di dalam masyarakat

diantaranya dapat ditinjau dari sudut ekonomi,  keberhasilan tentunya akan

menyebabkan perubahan yang amat berarti dalam struktur perekonomian

masyarakat. Dalam bidang sosial yang diperkirakan proses industrialisasi akan

menyebabkan perubahan pada struktur sosial dimana sebagian besar dari anggota

masyarakat akan menggantungkan mata pencahariannya pada sektor industri.

Sedangkan kemajuan industrialisasi dapat diperkirakan akan menimbulkan

perubahan nilai-nilai dan pola gaya hidup  (life  style pattern)  masyarakat.

Hal tersebut membuat penulis mengambil judul “Dampak Industri PT.

Semen Tonasa Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Desa Biringere Kecamatan

Bungoro Kabupaten Pangkep” dalam penulisan Skripsi ini peneliti akan

mengkaji bagaimana dampak social ekonomi di sekitar kawasan PT. Semen

Tonasa di Desa Biringere Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep Sulawesi

Selatan.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian diatas, maka peneliti

mengangkat rumusan masalah sebagai berikut ini:

1. Bagaimana dampak sosial akibat adanya pembangunan industri di sekitar

kawasan PT. Semen Tonasa di Desa Biringere Kecamatan Bungoro

Kabupaten Pangkep?
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2. Bagaimana dampak ekonomi atas keberadaan pembangunan industri

disekitar kawasan PT. Semen Tonasa di Desa Biringere Kecamatan

Bungoro Kabupaten Pangkep?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dampak sosial akibat adanya pembangunan industri

disekitar kawasan PT. Semen Tonasa di Desa Biringere Kecamatan

Bungoro Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan.

2. Untuk mengetahui dampak ekonomi atas keberadaan pembangunan

industri disekitar kawasan PT. Semen Tonasa di Desa Biringere

Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat toritis, sekurang-

kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan

khususnya dibidang ilmu sosiologi yang mengkaji tentang nilai, seni dan budaya

serta suku bangsa terutama di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Menambah wawasan penulis mengenai kondisi ekonomi didalam

masyarakat sosial melalui teori-teori yang diperoleh dibangku pekuliahan

khususnya yang berada dikawasan daerah industri. Dengan penelitian ini

diharapkan dapat menjadi refrensi dalam mengkaji dampak industri terhdap

kondisi social ekonomi, bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti
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“Dampak industri PT. Semen Tonasa terhadap kondisi social ekonomi masyarakat

desa Biringere Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep”
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL

A. Industrialisasi dan Kehidupan Sosial-Ekonomi

Industrialisasi merupakan suatu proses perubahan sosial ekonomi yang

merubah sistem pencaharian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri.

Industrialisasi juga bisa diartikan sebagai suatu keadaan dimana masyarakat

berfokus pada ekonomi yang meliputi pekerjaan yang semakin beragam

(spesialisasi), gaji, dan penghasilan yang semakin tinggi. Industrialisasi adalah

bagian dari proses modernisasi dimana perubahan sosial dan perkembangan

ekonomi erat hubungannya dengan inovasi teknologi. Perlu digarisbawahi bahwa

perubahan mata pencaharian tadi, juga sangat berpengaruh pada kemajuan

perdagangan. Sehingga berdagang juga merupakan salah satu ciri mata

pencaharian masyarakat industri (Andari, 29).

Menurut D. Seers, dalam pembahasannya mengenai peranan industry

dalam pembangunan, menggambarkan proses-proses untuk perkembangan

industri antara lain : angapan bahwa pembangunan industri lebih penting dari

pertanian yang mengakibatkan tekanan yang berlebih-lebihan dalam memandang

pentingnya sektor industry; pertumbuhan industri manufaktur akan mampu

menyediakan banyak lapangan kerja dan karena itu akan menyerap angkatan kerja

jumlah besar; industrialisasi biasa menurunkan penggunaan mata uang asing dan

menghemat devisa (dalam Andari 30). Industrimenurutskalanyayaitu:

1. Industri besar adalah usaha industry pengolahan yang mempunyai pekerja

atau karyawan 100 orang ataulebih.
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2. Industri sedang adalah usaha industry pengolahan yang mempunyai

pekerja atau karyawan 20 sampai 99 orang.

3. Industri kecil adalah usaha industry pengolahan yang mempunyai pekerja

atau karyawan 5 sampai 19 orang.

4. Industri rumah tangga adalah usaha industry pengolahan yang mempunyai

pekerja atau karyawan 1 sampai 4 orang.

1. Industri dan Kehidupan Sosial-Ekonomi

Pembangunan menurut Bintoro Tjokroamidjoyo (1983:1), yakni sebagai

suatu perubahan social budaya,  maka industrialisasi sebagai suatu aspek dalam

pembangunan akan merubah struktur dan fungsi social masyarakat.  Artinya

industrialisasi bukan hanya mampu menaikkan pertumbuhan ekonomi yang cukup

tinggi, melainkan juga menimbulkan hal-hal lain pada kehidupan masyarakat

seperti pertambahan penduduk  yang cukup tinggi sebagai akibat datangnya

penduduk dari daerah lain yang berfungsi sebagai tenaga kerja di  pabrik-pabrik,

terjadi pola pergeseran ekonomi masyarakat, pergeseran dalam pola hidup serta

masalah-masalah lain yang secara nyata merupakan interelasi dan akumulasi dari

ketiga masalah tersebut.

Yang pertama menuntut berbagai fasilitas santara lain perumahan, sarana

transportasi. Sampai saat ini mengenai perumahan belum seluruhnya berhasil

ditangani.  Dikatakan demikian,  oleh sebab mereka  yang  merupakan pendatang

dan berfungsi sebagai karyawan pabrik tidak diberikan fasilitas perumahan oleh

perusahaan  dimana mereka bekerja.  Sedangkan untuk memiliki perumahan  yang

disediakan pemerintah melalui Kredit Pemilikan Rumah Bank Tabungan Negara
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(KPR BTN), tebentur kepada ketidak mampuan mereka untuk mencicilnya. Oleh

sebab itu timbulinisiatif dari sebagian warga masyarakat khususnya mereka  yang

berduit untuk membangun perumahan sederhana yang seterusnya disewakan

kepada karyawan pabrik. Namun karena pembangunannya tidak ditata dengan

baik maka pada akhirnya menyebabkan terjadinya lingkungan yang kumuh.

Disamping itu pertumbuhan penduduk yang tinggi menuntut pula sarana

transportasi dengan demikian memberikan peluang bagi tumbuhnya perusahaan-

perusahaan angkutan. Namun karena sarana  lain seperti jalan belum ditata

sedemikian rupa,  maka menimbulkan semakin semrawutnya lalu lintas di daerah.

Yang kedua,  mengandung konotasi bahwa dengan adanya pabrik-pabrik

yang dibangun menyebabkan terjadinya perubahan pekerjaan dari sebagian besar

warga masyarakat  (terutama  yang tinggal  di  pedesaan)  dari pekerjaan sebagai

buruh tani menjadi buruh bangunan. Namun karena pekerjaan ini tidak berjalan

lama, maka pada akhirnya mereka kehilangan pekerjaan. Untuk menjadi karyawan

pabrik tidak diterima oleh sebab skill yang mereka miliki tidak sesuai dengan

yang diperlukan, sedangkan untuk kembali kepada pekerjaan yang lalu tidak

mungkin oleh sebab hilangnya sebagian besar kawasan pertanian sebagai akibat

perluasan industri yang memakan sebagian besar tanah kawasan pertanian di

daerah.

Yang ketiga, lebih cenderung dikatakan sebagai pola hidup konsumtif.

Skenarionya bermula dari adanya pembangunan pabrik-pabrik  yang  tidak sedikit

memerlukan lahan untuk pembangunannya. Untuk itu maka sebagian besar

usahawan membelinya dari masyarakat baik secara langsung maupun tidak
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langsung. Dan karena tanah tersebut sangat diperlukan,  maka tidak jarang mereka

membelinya dengan harga yang cukup tinggi. Situasi tersebut merubah kondisi

masyarakat secara drastis. Mereka  yang  dahulunya hidup biasa-biasa saja tetapi

Karena mendapatkan rejeki nomplok dari penjualan tanahnya, maka dengan serba

cepat mereka merubah pola hidupnya dengan pola hidup mewah yang bersifat

konsumtif. Misalnya saja dikalangan masyarakat sudah popular istilah kredit,

padahal sebelumnya tidak pernah mereka kenal.

Ilmu ekonomi yang merupakan gabungan antara ilmu dan seni, dipelajari

dengan berbagai alasan, yaitu memahami segala masalah yang dihadapi oleh

masyarakat dan rumah tangga untuk membantu pemerintah negara berkembang

maupun negara maju dalam menunjang pertumbuhan dan meningkatkan kualitas

hidup, serta menghindari timbulnya depresi dan inflasi untuk menganalisis dan

mengubah ketidakmerataan distribusi pendapatan dan kesempatan.

Sosiologi ekonomi dapat didefenisikan dengan dua cara pertama, sosiologi

ekonomi didefenisikan sebagai sebuah kajian yang mempelajari hubungan antara

masyarakat yang didalamnya terdapat interaksi sosial dan ekonomi. Dalam

hubungan tersebut, dapat dilihat bagaimana masyarakat mempengaruhi ekonomi.

Juga sebaliknya bagaimana ekonomi mempengaruhi masyarakat. Sosial ekonomi

mengkaji masyarakat, yang didalamnya terdapat proses dan pola interaksi sosial,

dalam hubungannya dengan ekonomi. Hubungan dilihat dari sisi saling

mempengaruhi. Masyarakat sebagai realitas eksternal objektif akan menuntun

individu dalam melakukan kegiatan ekonomi seperti apa yang boleh diproduksi,

bagaimana memproduksinya dan dimana memproduksinya.
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Kedua sosiologi ekonomi didefenisikan sebagai pendekatan sosiologis

yang diterapkan pada fenomena ekonomi. Dari defenisi ini terdapat dua hal yang

harus dijelaskan, yaitu pendekatan sosiologis dan fenomena ekonomi. Adapun

yang dimaksud dengan pendekatan sosiologis adalah konsep-konsep, variabel-

variabel, teori-teori dan metode yang digunakan dalam sosiologi untuk memahami

kenyataan sosial, termasuk didalamnya kompleksitas aktifitas yang berkaitan

dengan ekonomi seperti produksi, konsumsi, dan distribusi.

Memahami tindakan ekonomi sebagai bentuk dari tindakan sosial dapat

dirujuk pada konsep tindakan sosial yang diajukan oleh Weber, tindakan ekonomi

dapat dipandang sebagai suatu tindakan sosial sejauh tindakan tersebut

memperhatikan tingkah laku orang lain. Memeberi perhatian ini dilakukan secara

sosial dalam berbagai cara misalnya memperhatikan orang lain, berbicara  dengan

mereka, dan memberi senyuman kepada mereka. Lebih jauh Weber menjelaskan

bahwa aktor selalu mengarahkan tindakannya kepada perilaku orang lain melalui

makna-makna yang terstruktur. Ini berarti bahwa aktor mengintrepetasikan

(verstehen) kebiasaan-kebiasaan, adat, dan norma-norma yang dimiliki dalam

sistem hubungan sosial yang sedang berlangsung.

Menurut Granovetter, baik teoritis klasik maupun kontemporer dari

disiplin sosiologi dan ekonomi telah mengajukan tindakan ekonomi sebagai

gambaran dari suatu garis kontium, dengan tindakan sosial sebagai pendrong

keseimbangannya. Kutub pertama dari kontinum tersebut adalah tindakan manusia

yang tersosialisasi dalam perilaku ekonomi. Keadaan ini diperlihatkan dengan

aktor yang mempunyai sensivitas tinggi terhadap pendapat orang lain. Ini
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disebabkan ketaatannya terhadap aturan dari sistem nilai dan norma yang

berkembang secara konsensus yang terinternalisasi melalui sosialisasi. Singkatnya

aktor selalu mengarahkan tindakannya menurut aturan dari nilai dan norma yang

terinternalisasi.

Sosial ekonomi adalah kondisi kependudukan yang ada tingkat

pendidikan, tingkat pendapatan, tingkat kesehatan, tingkat konsumsi, perumahan,

dan lingkungan masyarakat (Kusnadi, 1993:6). Sedangkan menurut Soekanto

(2003) sosial ekonomi adalah posisi seseorang dalam masyarakat berkaitan

dengan orang lain dalam arti lingkungan pergaulan, prestasinya, dan hak-hak serta

kewajibannya dalam hubungannya dengan sumber daya. Berdasarkan pendapat di

atas maka sosial ekonomi adalah posisi seseorang atau kelompok orang dalam

masyarakat yang kondisinya memungkinkan bagi setiap individu maupun

kelompok untuk mengadakan usaha guna pemenuhan kebutuhan hidupnya yang

sebaik mungkin bagi diri sendiri, keluarga serta masyarakat dan lingkungannya.

2. Dampak Sosial-Ekonomi Industri

Konsep dampak diartikan sebagai pengaruh munculnya aktifitas manusia

dalam pembangunan terhadap lingkungan termasuk manusia. Sehubungan dengan

itu Soemartono (2011) menjelaskan bahwa pada dasarnya sasaran pembangunan

adalah menaikkan tingkat kesejahteraan rakyat, akan tetapi aktifitas pembangunan

yang menimbulkan efek samping yang tidak direncanakan di luar sasaran yang

disebut dampak. Dampak dapat bersifat biofisik, sosial, ekonomi dan budaya

yang berpengaruh terhadap sasaran yang ingin dicapai. Adapun menurut

Soedharto (1995) dampak sosial adalah konsekuensi sosial yang menimbulkan
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akibat dari suatu kegiatan pembangunan ataupun penerapan suatu kebijakan dan

program merupakan perubahan yang terjadi pada manusia dan masyarakat yang

diakibatkan oleh aktifitas pembangunan. Adapun menurut Soedharto (1995)

dampak sosial adalah konsekuensi sosial yang menimbulkan akibat dari suatu

kegiatan pembangunan ataupun penerapan suatu kebijakan dan program

merupakan perubahan yang terjadi pada manusia dan masyarakat yang

diakibatkan oleh aktifitas pembangunan. Dalam keputusan pemerintah No.14

Menteri Lingkungan Hidup 1994 tentang”penetapan dampak penting” terhadap

aspek sosial ekonomi yaitu:

1. Aspek sosial

a. Pranata sosial/lembaga-lembaga yang tumbuh dikalangan masyarakat, adat

istiadat dan kebiasaan yang berlaku.

b. Proses sosial/kerjasama, akumulasi konflik di kalangan masyarakat.

c. Akulturasi, asimilasai dan integrasi dari berbagai kelompok masyarakat

d. Kelompok-kelompok dan organisai sosial.

e. Pelapisan sosial di kalangan masyarakat.

f. Perubahan sosial yang berlangsung di kalangan masyarakat.

g. Sikap dan persepsi masyarakat terhadap rencana usaha dan pekerjaan.

2. Aspek ekonomi

a. Kesempatan bekerja dan berusaha.

b. Pola perubahan dan penguasaan lahan dari sumber daya alam.

c. Tingkat pendapatan.

d. Sarana dan prasarana infrastruktur.
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e. Pola pemanfaatan sumber daya alam.

Pembangunan dan perkembangan industri mengakibatkan terjadi

perubahan-perubahan di berbagai aspek sosial ekonomi masyarakat, perubahan

tersebut meliputi perubahan mata pencaharian, perubahan jumlah kesempatan,

perubahan tingkat pendapatan, dan perubahan jumlah sarana dan prasarana.

Perubahan-perubahan tersebut kemudian menimbulkan dampak positif maupun

negatif. Dampak positif pembangunan industri merupakan kondisi perubahan

dalam masyarakat akibat adanya pembangunan industri yang memberikan

keuntungan meningkat baik langsung maupun tidak langsung dari kondisi

sebelumnya. Dampak negatif yaitu munculnya potensi konflik potensi konflik

akibat adanya kecemburuan sosial antara masyarakat asli desa dengan masyarakat

pendatang dalam hal kemudahan mengakses pekerjaan khususnya di sektor

industri.

1. Mata Pencaharian

Memasuki tahun 90-an sampai sekarang jumlah industri terus berkembang

dengan pesat baik skala usaha besar maupun sedang/menengah. Hal ini

mengakibatkan terjadinya perubahan penggunaan lahan yakni dari lahan pertanian

menjadi industri dan pemukiman penduduk. Perubahan penggunaan lahan secara

langsung juga ikut berpengaruh terhadap perubahan mata pencaharian penduduk.

Berkurangnya lahan pertanian dan pembebasan tanah penduduk oleh industri

mengakibatkan terjadinya pergeseran jenis pekerjaan.

2. Kesempatan Kerja
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Berkembangnya industri di pedesaan memberikan berbagai alternative

peluang pekerjaan yang lebih luas, dimana sebelum berkembangnya industri

peluang kerja sangat terbatas baik jenis pekerjaan maupun kesempatan kerjanya.

Sebelum adanya industri sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai

petani dan sebagian lagi terbagi dalam beberapa mata pencaharian tertentu saja

seperti buruh industri batu bara dan sebagainya.

Berkembangnya industri peluang untuk memperoleh pekerjaan lebih

tersedia baik pekerjaan pada bidang industri maupun usaha berdagang atau jasa.

Dengan dibangun dan berkembangnya industri masyarakat mempunyai peluang

usaha yang lebih luas. Sektor pekerjaan lain yang banyak dimanfaatkan oleh

masyarakat adalah usaha berdagang, misalnya masyarakat asli desa membangun

warung-warung kecil di rumah yang menyediakan kebutuhan sehari-hari, selain

lebih ekonomis juga mudah untuk di jangkau.

3. Tingkat Pendapatan

Dampak pembangunan pada aspek sosial ekonomi yang lain adalah

ekonomi rumah tangga yang salah satunya meliputi tingkat pendapatan. Setelah

berkembangnya industri tingkat pendapatan meningkat.

4. Jumlah Sarana dan Prasarana

Perubahan sarana dan prasarana berkembang industri terlihat dengan

bertambahnya fasilitas seperti jalan, angkutan umum, sekolah, dan lain-lain.

Sarana dan prasarana tersebut merupakan fasilitas umum yang dapat dirasakan

oleh semua penduduk desa. Sebelum industri berkembang, sarana dan prasarana

belum banyak tersedia salah satunya adalah sarana transportasi, penduduk yang
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melakukan aktivitas di luar desa jadi terhambat, setelah industri berkembang

sarana dan prasarana seperti transportasi lebih memadai. Bertambahnya jumlah

sarana dan prasarana setelah berkembangnya industri telah memberikan

kemudahan-kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-

hari. Aktivitas masyarakat sebelum berkembang industri lebih banyak dilakukan

untuk pergi ke sawah, atau ke pasar untuk membeli kebutuhan sehari-hari atau

menjual hasil pertaniannya, namun saat ini masyarakat dapat dengan mudah

melakukan berbagai kegiatan dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai

baik yang disediakan oleh perusahaan maupun pemerintah daerah.

Walaupun ketersediaan sarana dan prasarana tersebut belum semua dapat

dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat khususnya yang memerlukan pengeluaran

biaya besar seperti pemasangan telefon, tetapi setidaknya sarana dan prasarana

yang tersedia lebih mudah dijangkau dan biaya yang relatif ekonomis, misalnya

sekolah-sekolah dasar, pusat pelayanan kesehatan seperti posyandu, tempat

ibadah, dan sarana olahraga. Sementara untuk sarana jalan umum tidak hanya

dapat dimanfaatkan langsung oleh pihak perusahaan, dan masyarakat lapisan

menengah keatas yang memiliki kenderaan, tetapi juga masyarakat lapisan

menengah kebawah juga dapat memanfaatkannya dengan tersedianya angkutan

umum yang masuk dalam wilayah desa, sehingga masyarakat desa tidak perlu lagi

keluar wilayah dengan berjalan kaki atau menggunakan kenderaan yang tidak

memadai untuk menujukota kecamatan atau kota kabupaten.

Menurut UU No. 5 Tahun 1984 tentang perindustrian adalah kegiatan

ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan
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atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk

penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

Dampak adalah suatu perubahan atau efek yang terjadi sebagai akibat suatu

aktifitas yang tidak direncanakan diluar sasaran. Dampak dapat bersifat biofisik

dan atau dapat juga bersifat sosial-ekonomi dan budaya. Dampak dapat bersifat

negatif maupun positif. Dampak positif industri adalah berikut ini:

a) Sebagai sumber devisa Negara

b) Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

c) Sumber energi alternatif untuk masyarakat lokal,

d) Menampung masyarakat kerja

e) Terbukanya lapangan kerja

f) Pendapatan/kesejahteraan masyarakat meningkat

g) Mendorong untuk berfikir maju bagi masyarakat

h) Terbukanya usaha-usaha lain diluar bidang industri

Selain dampak positif industri, juga terdapat negatif industri meliputi:

a) Sebagai perusahaan perindustrian yang dituding tidak memperhatikan

kelestarian lingkungan

b) Peledakan gunung untuk kegiatan perindustrian

c) Limbah kegiatan perindustrian yang mencemari lingkungan,

membahayakan masyarakat sekitar

d) Konstribusi bagi masyarakat sekitar yang dirasakan masih kurang

e) Terjadinya pencemaran udara, air, dan tanah sebagai ekses negatif dari

proses produksi.
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f) Memicu sifat konsumerisme masyarakat.

g) Paham materialisme semakin berkembang.

h) Berkembangnya paham individualistis.

i) Semakin lebarnya jurang kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin.

j) Hilangnya kepribadian masyarakat

k) Lahan pertanian semakin berkurang

l) Naiknya suhu bumi dan penduduk perkampungan dekat pabrik dapat

terserang penyakit pernapasan.

Pembangunan industry bertujuan untuk :

1. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan

merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam, dan/atau hasil

budi daya serta dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian

lingkungan hidup;

2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap, mengubah

struktur perekonomian kearah yang lebih baik, maju, sehat, dan lebih

seimbang sebagai upaya untuk mewujudkan dasar yang lebih kuat dan

lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi pada umumnya, serta

memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan industri pada khususnya;

3.  Meningkatkan kemampuan dan penguasaan serta mendorong terciptanya

teknologi yang tepat guna dan menumbuhkan kepercayaan terhadap

kemampuan dunia usaha nasional;
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4. Meningkatkan keikut sertaan masyarakat dan kemampuan golongan

ekonomi lemah, termasuk pengrajin agar berperan secara aktif dalam

pembangunan industri;

5. Memperluas dan memeratakan kesempatan kerja dan kesempatan

berusaha, serta meningkatkan peranan koperasi industri.

6. Meningkatkan penerimaan devisa melalui peningkatan ekspor hasil

produksi nasional yang bermutu, disamping penghematan devisa

melalui pengutamaan pemakaian hasil produksi dalam negeri, guna

mengurangi ketergantungan kepada luar negeri

7. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan industri yang menunjang

pembangunan daerah dalam rangka pewujudan Wawasan Nusantara;

8. Menunjang dan memperkuat stabilitas nasional yang dinamis dalam

rangka memperkokoh ketahanan nasional.

Berdasarkan analisis dampak lingkungan (Andal) perusahaan kelapa sawit

PT. Semen Tonasa tahun 1968, dampak berdirinya Industri Semen adalah sebagai

berikut: Dampak Terhadap Lingkungan Fisik Pada beberapa kegiatan konstruksi

secara bertahap akan menimbulkan iklim mikro daerah sekitar perindustrian

semen didirikan. Dampak yang di timbulkan terhadap komponen iklim mikro

berupa perubahan temperatur udara. Hal ini terjadi karena perubahan-perubahan

secara fisik yang terjadi akibat adanya kegiatan-kegiatan kontruksi bebatuan dan

lainnya seperti pengahncuran  gunung-gunung dan pengolahannya.

Ada sumber utama dari kegiatan pembangunan perindustrian semen yang

akan menyebabkan dampak pada kualitas udara yaitu kegitan penghancuran
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gunung dengan cara di letuskan serta sarana pendukung, kegitan ini akan

berdampak kepada konsentrasi debu dan intensitas polusi. Kegiatan pada tahap

pengahncuran pegunungan yang menimbulkan dampak pada lingkungan akan

mengakibatkan terjadinya perubahan yang semula berupan gunung atau bukit

yang tinggi dengan pepohonan berubah menjadi gunung yang gersang dan

terkikis.

Dampak adalah suatu perubahan yang disebabkan oleh suatu kegiatan,

suatu usaha investasi dalam kegiatan pembangunan memiliki kemampuan

potensial menimbulkan dampak. Konsep dampak diartikan sebagai pengaruh

munculnya aktifitas manusia dalam pembangunan terhadap lingkungan termasuk

manusia.

Sehubungan dengan itu Soemartono (2011) menjelaskan bahwa pada

dasarnya sasaran pembangunan adalah menaikkan tingkat kesejahteraan rakyat,

akan tetapi aktifitas pembangunan menimbulkan efek samping yang tidak

direncanakan di luar sasaran yang disebut dampak. Dampak dapat bersifat

biofisik, sosial, ekonomi, dan budaya yang berpengaruh terhadap sasaran yang

ingin dicapai.

Adapun menurut Soedharto (2000) dampak sosial adalah konsekuensi

sosial yang menimbulkan akibat dari suatu kegiatan pembangunan ataupun

penerapan suatu kebijakan dan program merupakan perubahan yang terjadi pada

manusia dan masyarakat yang diakibatkan oleh aktifitas pembangunan.
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B. Landasan Teori

1. Perubahan Sosial

Perubahan sosial dimaksudkan adanya proses yang dialami dalam

kehidupan sosial yaitu perubahan yang mengenai sistem dan struktur sosial

(Soerjono Soekanto, 2006: 269). Perubahan sosial dapat dibayangkan sebagai

perubahan yang terjadi dalam atau mencakup sistem sosial. Lebih tepatnya,

terdapat perbedaan antara keadaan system tertentu dalam jangka waktu berlainan

(Sztompka, Piotr 2008: 3).

Berbicara tentang perubahan, dapat dipahami sebagai sesuatu yang terjadi

setelah jangka waktu tertentu, yang diamati antara sebelum dan sesudah jangka

waktu tertentu (Sztompka, Piotr 2008: 3).

Perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan yang terjadi dalam

masyarakat dapat kita kelompokkan kedalam bentuk-bentuk perubahan sebagai

berikut ini:

1. Perubahan yang lambat evolusi

Perubahan ini sangat lambat dan hampir tidak terasa. Karena tidak terasa

maka orang menyebut bahwa masyarakat tersebut statis. Perubahan ini

membutuhkan waktu yang cukup lama, rentetan perubahan kecil saling mengikuti

dengan lambat. Pada evolusi perubahan tanpa rencana tetapi disebabkan usaha

manusia dalam menyesuaikan diri dengan keperluan, kondisi baru yang sejalan

dengan pertumbuhan masyarakat.

2. Perubahan cepat revolusi
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Perubahan yang mendasar dan cepat dari unsur kebudayaan, sendi pokok

kehidupan. Perubahan itu dapat direncanakan, juga tanpa rencana. Revolusi dapat

memakan waktu yang panjang (Inggris-rev. Industri). Tidak selamanya didahului

pemberontakan. Secara sosiologis memenuhi syarat-syarat berikut:

a. Ada keinginan umum mengadakan perubahan karena unsur ketidak-

puasan yang melanda terhadap keadaan.

b. Ada pemimpin yang dianggap mampu memimpin serta mampu

menampung aspirasi serta mengarahkan perubahan.

c. Pemimpin dapat menunjukkan suatu tujuan yang dapat dihayati

masyarakat

d. Ada momentum dimana saat segala keadaan dan faktor sudah matang.

Kemudian Elly M Stiadi ( 2006 : 51-53 ) juga mengemukakan beberapa

teori tentang perubahan sosial yakni :

1. Teori Sebab-Akibat

Dalam Teori ini dikemukakan beberapa pendekatan yaitu :

a. Analisis dialektif yaitu perubahan sosial yang menelaah syarat-syarat

dan keadaan yang mengakibatkan terjadinya perubahan dalam suatu sistem

masyarakat.

b. Teori tunggal mengenai perubahan sosial yaitu teori tunggal

menerangkan sebab akibat perubahan sosial atau pola kebudayaan dengan

menunjukkan kepada satu faktor penyebab.

2. Teori Proses atau Arah Perubahan Sosial

Dalam teori ini dikemukakan juga pendekatan yaitu :
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Teori evolusi unilinier (garis lurus tunggal) yang berpendapat bahwa manusia

mengalami perkembangan sesuai dengan tahapan tertentu, semula dari bentuk

sederhana kemudian kompleks sampai pada tahap yang sempurna

Interaksi sosial mendorong perkembangan berfikir dan reaksi emosional

para anggota masyarakat. Hal ini mendorong masyarakat untuk mengadakan

berbagai perubahan. Perkembangan kualitas dan kuantitas anggota masyarakat

mendorong terjadinya perubahan sosial. Selain interaksi diperlukan moderniasasi

masyarakat, yang mana moderniasai adalah suatu proses transformasi

menimbulkan pembaharuan dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian

keseimbangan sosial ekonomi merupakan situasi dimana segenap lembaga sosial

ekonomi berfungsi dan saling menunjang antara satu dengan yang lainnya.

2. Perubahan ekonomi

Perubahan ekonomi, merupakan proses berubahnya system dimasyarakat

yang meliputi perubahan kehidupan perekonomian masyarakat tersebut. Hal

tersebut meliputi perubahan mata pencaharian, perubahan penghasilan, bahkan

sampai peningkatan taraf kehidupan yang lebih baik lagi. Pembangunan ekonomi

akan terhambat kecuali jika mau mempelajari sikap bekerjasama, mengkehendaki

kemajuan, menghargai pekerjaan, dan sebagainya. Bahkan perubahan menjanjikan

pemenuhan kebutuhan dasar seperti pemeliharaan kesehatan sekalipun, mungkin

menghadapi rintangan karena sikap tradisional.

Kondisi masyarakat kawasan perdesaan pada umumnya dicirikan oleh

jumlah penduduk miskin yang banyak, alternatif lapangan kerja yang terbatas, dan

tingkat produktivitas tenaga kerja yang rendah. Kondisi ini dipengaruhi oleh
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beberapa faktor yang menjadi penghambat. Adapun faktor-faktor penghambat

( Tri Haryanto, 2007 : 24 ) yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut.

1. Tingkat penguasaan lahan pertanian oleh rumah tangga petani yang rendah

2. Ketergantungan masyarakat pada kegiatan pertanian yang tinggi

3. Keterkaitan kegiatan ekonomi antara sektor pertanian, industry pengolahan dan

jasa penunjang yang lemah

4. Keterkaitan antara kawasan perdesaan dan perkotaan yang lemah

5. Tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat yang rendah

6. Akses masyarakat pedesaan pada sumber permodalan dan sumber daya

ekonomi produktif yang rendah

7. Pelayanan prasarana dan sarana dasar bagi masyarakat pedesaan masih terbatas

dan belum merata.

Perlu dibangunnya perekonomian yang baik bukanlah sekedar suatu

pemihakan kepada rakyat tetapi juga merupakan strategi pembangunan yang tepat.

Hal ini merupakan upaya untuk meningkatkan produktivitas rakyat, meningkatkan

daya beli rakyat, membuka lapangan kerja bagi rakyat dan menumbuhkan nilai

tambah ekonomi pada sektor ekonomi yang digeluti oleh rakyat tersebut ( Johara

T. Jayadinata dan Pramandika, 2006 : 16 ).

Pemanfaatan potensi daerah secara optimal baik berupa sumber daya alam

dan sumber daya manusia akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah

tersebut, namun sebaliknya daerah akan mengalami kemunduran atau

perkembangan yang lambat apabila tidak mampu memanfaatkan sumber daya

yang dimilikinya ( Tri Haryanto, 2007 : 54 ).
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Masyarakat Desa disuatu daerah hidup dalam ekonomi subsistem, yaitu

sistem ekonomi dimana komunitas memenuhi kebutuhannya berdasarkan

produksi dan jasa yang mereka kembangkan dan hasilkan sendiri yang umumnya

berasal dari tani-mina : sawah, perkebunan, ladang, hutan, sungai, danau, tambak

dan laut ( Hanif Nurcholis, 2011 : 11 ).

Terciptanya perluasan kesempatan kerja terutama lapangan pekerjaan baru

dibidang kegiatan industri baik berskala kecil, menengah maupun berskala besar,

sehingga berdampak pada berkurangnya angka pengengguran dan kemiskinan

serta meningkatnya produktivitas dan pendapatan masyarakat didaerah tertent

( Tri Haryanto, 2007 : 25 ).

Perubahan ekonomi yang terjadi ditengah masyarakat dengan adanya

perusahaan yang berbatasan langsung dengan tempat tinggal mereka tentunya

memberikan manfaat seperti perluasan kesempatan kerja sehingga bisa menopang

ekonomi masyarakat ditengah turunnya perekonomian Indonesia saat ini.

C. Masyarakat

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah Society yang berasal dari

kata Latin socius yang berarti “kawan”. Istilah masyarakat berasal dari kata

bahasa arab syaraka yang berarti “ikut serta, berpartisipasi” (Koentjaraningrat,

1980: 143-144). Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah

sistem semi tertutup atau semi terbuka, dimana sebagian besar interaksi adalah

antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut.

Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, istilah

ilmiahnya adalah saling berinteraksi (Koentajaraningrat, 1980 : 144). Adanya
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saling bergaul ini tentu tentu karena bentuk ada bentuk-bentuk aturan hidup, yang

bukan disebabkan oleh manusia sebagai perseorangan, melainkan oleh unsur-

unsur kekuatan lain dalam lingkungan sosial yang merupakan kesatuan (Solaeman

Munandar, 2006: 122-123). Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk

mengacu kelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur

dan berkesinambungan.

Selanjutnya dibawah ini dipaparkan beberapa definisi masyarakat dari

beberapa

ahli sosiologi :

a) Mac Iver dan Page mengatakan bahwa masyarakat ialah suatu sistem dari

kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerjasama antara berbagai

kelompok dan penggolongan dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-

kebiasaan manusia. Masyarakat merupakan jalinan hubunganm sosial.

Masyarakat akan selalu mengalami perubahan. (Soerjono Soekanto, 2006 :

22).

b) Ralph Linton mengatakan bahwa masyarakat merupakan setiap kelompok

manusia yang telah hidup dan bekerjasama cukup lama sehingga mereka dapat

mengukur diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang

dirumuskan dengan jelas (Soerjono Soekanto, 2006: 22).

c) Emile Durkheim mengatakan masyarakat merupakan suatu kenyataan yang

objektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan

anggota-anggotanya (Solaeman B. Taneko, 1984 : 11).
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d) J.L. Gilin J.P. Gillin mengatakan, bahwa masyarakat itu adalah kelompok

manusia yang terbesar mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan

persatuan yang sama. Masyarakat itu meliputi pengelompokkan-

pengelompokkan yang kecil (Hartomo dan Aziz, 2008: 88).

e) Selo Soemardjan mengatakan bahwa masyarakat adalah orang-orang yang

hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan (Soerjono Soekanto , 2006:

22).

Pengertian tentang masyarakat dari sejumlah tokoh tersebut memang

tampak memiliki perbedaan, akan tetapi pada dasarnya mereka juga memiliki

pandangan yang sama tentang isi dan unsur dari masyarakat yaitu :

1. Terdapat sekumpulan manusia yang hidup bersama.

2. Hidup bersama-sama dalam waktu yang relatif lama.

3. Setiap anggota masyarakat sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan dan

bagian dari masyarakat tersebut.

4. Mereka merupakan sistem hidup bersama.

D. Hasil Penelitian yang Relevan

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan

judul penelitian ini, maka peneliti bermaksud membandingkan hasil penelitian

dengan penelitian terdahulu sebagaimana yang tercantum dalam tabel dibawah

ini:
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Tabel 2.1 Matrik Hasil Penelitian

Judul Penelitian Nama, Tahun, dan
Institusi/lembaga

Fokus Penelitian

Dampak kawasan
Industri Terhadap
Aspek Sosial Ekonomi
Masyarakat (Kasus
Desa Karang Asem
Timur dan Sentul,
Kec. Citeureup, Kab.
Bogor)

Syeh Helmi, 1996,
Institut Pertanian
Bogor (ITB), Jawa
Barat, Indonesia

Pembangunan sektor industri
merupakan salah satu alternatif
untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, karena
pembangunan industry akan
menciptakan berbagai lapangan
kerja baru. Perubahan akibat
pembangunan industri, selain
mendatangkan kesejahteraan bagi
masyarakat juga memberi
pengaruh terhadap kompenen
fisik, social ekonomi dan sosial-
budaya.

Dampak Keberadaan
Perusahaan Kelapa
Sawit (PT. Surya
Lestari) Terhadap
Kesejahteraan social
Masyarakat di Desa
Bulu Mario,
Kabupaten Mamuju
Utara

Ichsan Darwis,
2015, Universitas
Hasanuddin,
Makassar, Indonesia

Dampak keberadaan perusahaan
kelapa sawit di desa bulu Mario
secara ekonomi membawa
banyak dampak positif. Namun,
secara sosial membawa
perubahan negatif berkenaan
dengan tingkat gotong royong
masyarakat. Sebelum adanya
perusahaan intensitas gotong
royong di desa bulu Mario
sangatlah baik. Ketika sudah ada
perusahaan intensitas gotong
royong mengalami penurunan
yang sangat signifikan.

Dampak Industri PT.
Semen Tonasa
terhadap kondisi sosial
ekonomi masyarakat
Desa Biring Ere
Kecamatan Bungoro
Kabupaten Pangkep

Mukarramah, 2017,
Universitas
Hasanuddin,
Makassar, Indonesia

Hadirnya industry dikawasan
Desa Biring Ere memberikan
dampak terhadap masyarakat
yang tinggal disekitar industry,
dampak yang dihasilkan dari segi
sosial seperti meningkatkan
tingkat pendidikan, kepedulian
terhadap kesehatan  masyarakat
di desa dengan membangun
sarana dan prasarana pendidikan
dan kesehatan. Dari Ekonomi
sendiri dapat dilihat dengan
meningkatnya kesejahteraan
masyarakat melalui CSR
(Corporate Social Responsibility)
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dan minimnya tingkat
pengangguran di desa.

Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber Refrensi oleh Peneliti

C. Kerangka Konseptual

Industrialisasi merupakan suatu gejala yang tidak dapat dipisahkan dalam

proses pembangunan karena merupakan mesin dalam peningkatan pertumbuhan

ekonomi. Industrialisasi merupakan proses peralihan dari satu bentuk masyarakat

tertentu, menuju masyarakat industrial modern. Proses industrialisasi bisa

dipahami melalui konsep pembangunan, karena arti pembangunan dan

industrialisasi seringksli dianggap sama. Konsep pembangunan bersifat dinamik,

karena konsep itu bisa berubah menurut lingkupnya. Apabila pembangunan itu

dihubungkan pada setiap usaha pembangunan dunia. Industrialisasi sebagai proses

dan pembangunan industri berada pada satu jalur kegiatan, yaitu pada hakekatnya

berfungsi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat. Industrialisasi

tidaklah terlepas dari upaya peningkatan mutu sumber daya manusia, dan

pemanfaatan sumber daya alam. Secara umum kaitan antara pembangunan dengan

industrialisasi dijelaskan oleh Garna (1997:17-18), yakni:

1) Bahan untuk proses industrialisasi dan pembangunan industri merupakan

satu jalur kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

2) Pembangunan industri merupakan upaya meningkatkan mutu sumber daya

manusia dan kemampuan memanfaatkan sumber daya alam.

3) Pembangunan industri akan memacu dan menyangkut pembangunan

sektor lainnya, yang dapat memperluas lapangan kerja yang diharapkan

akan meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat.
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4) Dalam pembanguanan industri akan terjadi ketimpangan yang merugikan,

yang bersifat ekonomi maupun non ekonomi.

Selain menghadirkan dari berbagai dampak dari pembangunan industri juga dapat

memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, industrialisasi

mempunyai dampak negatif baik terhadap manusia maupun lingkungannya.

Dampak negatifnya antara lain:

1. Berkurangnya lahan pertanian

2. Pencemaran lingkungan

3. Terjadinya arus urbanisasi yang terlalu besar

4. Terjadinya perubahan perilaku masyarakat

5. Berkurangnya ketergantungan dari produk luar negri.

Industrialisasi adalah suatu proses perubahan social ekonomi yang

merubah sistem pencaharian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri.

Industrialisasi juga bisa diartikan sebagai suatu keadaan dimana masyarakat

berfokus pada ekonomi yang meliputi pekerjaan yang semakin beragam

(spesialisasi), gaji, dan penghasilan yang semakin tinggi. Industrialisasi adalah

bagian dari proses modernisasi dimana perubahan social dan perkembangan

ekonomi erat hubungannya dengan inovasi teknologi. Dalam industrialisasi ada

perubahan filosofi manusia dimana manusia merubah pandangan lingkungan

sosialnya menjadi lebih kepada rsionalitas (tindakan didasarkan atas

pertimbangan, efesiensi, dan perhitungan, tidak lagi mengacu kepada moral,

emosi, kebiasaan atau tradisi).
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Menurut para peniliti ada faktor yang menjadi acuan modernisasi industri

dan pengembangan perusahaan. Mulai dari lingkungan politik dan hukum yang

menguntungkan untuk dunia industri dan perdagangan, bisa juga dengan sumber

daya alam yang beragam dan melimpah, dan juga sumber daya manusia yang

cenderung rendah biaya, memiliki kemampuan dan bisa beradaptasi dengan

pekerjaanya. Adapun kerangka konseptual penelitian yang oleh peneliti dianggap

penting sebagai sebuah kerangka penelitian yang terdapat pada gambar dibawah

ini.

Dampak
pembangunan

industri

Dampak
Sosial

Dampak
ekonomi

Pendidikan

Kesehatan

Pendapatan

Kepemilikan

Fasilitas hidup

Pekerjaan

Positif

Negatif
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Biring Ere, Kecamaran Bungoro

Kabupaten Pangkep, waktu yang digunakan dalam penelitian ini selama 1 bulan,

agar hasil dari penelitian pun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh

peneliti. Penempatan lokasi didasarkan atas pertimbangan bahwa desa Biring

Ere, Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep merupakan salah satu daerah pusat

yang maju bidang usaha perindustrian di Kabupaten Pangkep

B. Tipe dan Dasar Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini berdasarkan pendekatan analisisnya termasuk kedalam

pendekatan metode deskriptif kuantitatif, pendekatan ini dimaksudkan untuk

mengeksplorasi dan memahami dampak sosial ekonomi masyarakat industri di

Desa Biringere Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep yang dimana sejumlah

individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari kegiatan industri dengan

tujuan untuk prosedur kegiatan ilmiah yaitu dengan menjelajah, menggambarkan

dan menjelaskan (Silalahi, 2012:25).

2. Dasar Penelitian

Dasar penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah metode penelitian

kuantitatif. Metode kuantitatif dipakai untuk menemukan dampak sosial ekonomi

atas keberadaan perusahaan industri dari berbagai dimensi dan variabelnya
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dengan metode pengumpulan data melalui survei seperti mengajukan pertanyaan-

pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para

partisipan, menganalisis data secara deduktif mulai dari tema-tema yang umum

ke tema-tema yang khusus, dan menafsirkan intrepretasi data yang diperoleh.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek dan subjek

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditentukan

sebelumnya oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya

(Sugiyono, 2011:80). Populasi survei dalam penelitian ini adalah kepala keluarga

atau anggota keluarga dalam rumah tangga yang menjadi penduduk tetap (asli)

atau memiliki kartu tanda penduduk (KTP) di Kawasan industri di Desa Biringere

yang terdiri dari dua dusun yaitu: dusun Barong Untia dan Dusun Biringere pada

Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep. Populasi dapat dibedakan antara

populasi target atau sasaran dan populasi pemilihan sampel (Silalahi, 2012:253).

Namun dalam penelitian ini yang digunakan adalah populasi yang secara ideal

digeneralisasi atau dilakukan inferensi atau disebut sebagai populasi target karena

sifat populasi penelitian ini terdiri dari anggota rumah tangga dalam jurisdiksi

yang menjadi perhatian peneliti. Secara keseluruhan populasi dari 2 dusun

penelitian ini berjumlah sebanyak 690 kepala keluarga (data desa Biringere).
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2. Sampel Penelitian

Sampel merupakan sebagian atau subset (himpunan bagian) dari suatu

populasi. Populasi dapat berisi data yang besar jumlahnya, yang mengakibatkan

sulit untuk dilakukan pengkajian terhadap seluruh data tersebut, sehingga

dilakukan terhadap sampel saja (Bungin, 2010:104). Sampel yang dimaksud

dalam penelitian ini adalah masyarakat dari dua dusun, yaitu di dusun Barong

Untia dan Dusun Biringere dengan jumlah pada Kecamatan Bungoro Kabupaten

Pangkep yang merupakan penduduk asli setempat. Jumlah sampel dalam

penelitian ini adalah sebanyak 69 kepala keluarga. Untuk lebih jelasnya, silahkan

lihat rumusan penelitian sebagaimana berikut ini:

N x 10 = 690 x 10 = 69
100%        100%

Di dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang dipakai adalah

teknik probabilitas (probability sampling design). Dengan demikian setiap elemen

populasi diberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau

anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel penelitian (Sugiyono, 2011:84).

Pemilihan sampel berdasarkan sampling sistematis. Artinya, dari kerangka

penarikan sampel dapat dipilih sampel pada interval pasti dari daftar. Maksudnya,

pemilihan dilakukan dengan mengikuti suatu pola tertentu atau secara sistematik

yang dengan menambahkan nomor urut sampel yang pertama yang dipilih secara

acak dengan satu bilangan penambah yang dinamakan selang pemilihan sampel

(sampling interval) (Silalahi, 2012:264).
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D. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dengan

menggunakan teknik pengumpulan data, maka peneliti akan mendapatkan data

yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Arini, 37). Penelitian ini

menggunakan sumber data secara lisan dan tertulis, sehingga dalam penelitian ini

teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

1. Pengumpulan data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh responden

penelitian, yakni kepala keluarga atau anggota keluarga dalam rumah tangga

yang memiliki kartu tanda penduduk (KTP) setempat yang berada di dua dusun

yaitu: dusun Barong Untia dan Dusun Biringere pada Kecamatan Bungoro

Kabupaten Pangkep. Untuk memperkuat dan melengkapi data-data penelitian dari

responden maka peneliti menggunakan instrumen kuesioner dengan pertanyaan

terstruktur dan sistematis atau dalam hal ini metode angket kemudian disebar

untuk diisi oleh responden dan dikembalikan kepada pihak peneliti.

a. Kuesioner

Kuesioner atau angket merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan

data secara tidak langsung (peniliti tidak langsung bertanya-jawab dengan

responden). Instrumen atau alat pengumpulan datanya juga disebut angket berisi

sejumlah pertanyaan atau pertanyaan yang harus dijawab atau direspons oleh

responden. Sama dengan pedoman wawancara, bentuk pertanyaan bisa

bermacam-macam yaitu pertanyaan terbuka, pertanyaan berstruktur dan
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pertanyaan tertutup. Dengan kata lain, angket atau kuesioner adalah daftar

pertanyaan yang diberikan kepada orang lain bersedia memberikan respons

(responden) sesuai dengan ermintaan pengguna. Dengan kata lain, angket

merupakan daftar pertanyaan lengkap mengenai banyak hal yang diperlukan oleh

peneliti untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan penelitian. Angket

meruapakan instrumen penelitian utama dalam survei.

b. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung keobjek

penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Apabila objek

penelitian bersifat perilaku, tindakan manusia, dan fenomena alam(kejadian-

kejadian yang ada dialam sekitar), proses kerja dan penggunaan responden kecil.

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data

dengan cara jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedng

berlangsung.

2. Pengumpulan data sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui sumber informasi tidak

langsung seperti buku-buku sosiologi, skripsi tentang dampak sosial sosial

ekonomi pembangunan industri, jurnal hasil penelitian akademik, sumber-sumber

internet yang relevan dengan judul penelitian dan data yang diperoleh dari pihak-

pihak tertentu sehingga dapat menunjang data primer penelitian ini.

E. Analisa Data

Dalam penelitian ini, objek penelitian harus dibandingkan atau paling tidak

bisa dikelompokkan dengan suatu teknik pengukuran tertentu. Terdapat satu
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teknik analisis data pada penelitian ini yaitu menggunakan statistic deskriptif.

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk dapat menganalisis dan

menginterpretasi data dengan cara menggambarkan data yang telah terkumpul

sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku

untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2011:147).

Penelitian ini pun dilakukan pada keseluruhan populasi (tanpa diambil

sampelnya) atau dalam hal ini sampling jenuh jelasakan menggunakan statistic

deskriptif dalam analisisnya. Statistik deskriptif merupakan metode yang

digunakan untuk menyerderhanakan data agar mudah dipahami. Bentuk penyajian

data dapat berbentuk tabel frekuensi maupun grafik. Data-data yang telah

dikumpulkan tersebut kemudian diolah dengan Software Statistical Package for

Social Science (SPSS).

Tingkat pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala

ordinal dan nominal. Dengan menggunakan skala ini, objek penelitian dapat

dibedakan kedalam golongan-golongan yang berjenjang. Sejauh mana dampak

sosial ekonomi atas keberadaan perusahaan industri PT. Semen Tonasa di Desa

Biringere pada Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep yang masing-masing

dapat dibedakan kedalam kategori tinggi, sedang dan rendah.
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Gambar 3.1 Ilustrai Pengolahan dan Analisa Data

Pengumpualn Data

(Kuesioner)

Editing dan Coding Data
Kuesioner Penelitian

Pengolahan Data Meliputi;
entry data dan editing data

Interpretasi Data oleh
Peneliti
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BAB IV

GAMBARAN UMUM DAN LOKASI OBJEK PENELITIAN

A. Kondisi Desa

1. Sejarah Desa Biring Ere

Asal muasal Desa Biring Ere diberi oleh masyarakat setempat secara

harfiah “Biringere”, dari bahasa Makassar berarti pinggir air atau tepi air. Biring

bearti Pinggir atau Tepi, sedangkan Ere berarti Air. Sesuai dengan kondisi

Topografi Desa Biring Ere yang dikelilingi oleh aliran sungai Biring Ere-

Pangkaje’ne. Pada tahun  1990 Desa Biring Ere berdiri menjadi Desa Persiapan

yang merupakan pecahan dari Desa Mangilu, dan pada tahun 1992 Dusun Biring

Ere resmi menjadi Desa Biring Ere.

Desa Biring Ere merupakan Desa dimana pabrik Semen Terbesar di

kawasan Indonesia Timur berlokasi yakni PT. Semen Tonasa, seingga konstribusi

dalam swadaya dan bantuan Sarana dan Prasarana sudah dirasakan oleh

masyarakat, seperti pembangunan Masjid, Pembangunan Sekretariat BPD dan

Karang Taruna serta awal pembangunan Desa Biring Ere yang dibangun atas

swadaya masyarakat juga dibantu oleh PT. Semen Tonasa.

Berdasarkan data monografi desa, Briring Ere yang luas wilayahnya

923,767 km2 ini berbatasan dengan Desa Mangilu di sebelah utara dan timurnya,

dengan Kelurahan Bontoa di sebelah selatannya, dan dengan Desa Taraweang di

sebelah baratnya. Masyarakat Birirng Ere yang berpenutur Bugis dan Makassar ini

tinggal di empat Kampung yaitu Borong Untia, Palattae, Balang, dan Biring Ere

dalam wilayah dua Dusun, yaitu Borong Untia dan Biring Ere.
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2. Sejarah Berdirinya PT. Semen Tonasa di Desa Biring Ere

Semen Tonasa (ST) dibangun melalui keputusan MPRS No.

II/MPRS/1960 tanggal 5 Desember 1960. Didirikan di Desa Tonasa, Kabupaten

Pangkep, sekira 54 kilometer sebelah utara Makassar. Pembangunan ST didasari

semangat pemerintah Indonesia yang ingin memperhatikan pembangunan di

wilayah Indonesia bagian timur. Terlebih kala itu terjadi masalah serius di Papua

(peristiwa Pembebasan Irian Barat). Butuh delapan tahun untuk membangun

Pabrik Semen Tonasa (PST). Akhirnya, PST I diresmikan 2 Nopember 1968.

Pabrik berkapasitas 110.000 ton semen per tahun itu dibangun atas kerjasama

Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Cekoslowakia. Karena kebutuhan

semen semakin meningkat, pada 2 September 1976 berdasarkan persetujuan

Bappenas No. 032/XC-LC/B.V/76 dan No. 2854/D.1/IX/76, PST II berkapasitas

510.000 ton semen per tahun dibangun.

PST II bertempat di Desa Biringere, Kecamatan Bungoro, Kabupaten

Pangkep, sekira 23 kilometer jaraknya dari PST I. Untuk pembangunan pabrik

yang rampung pada 1980 itu, Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan

Pemerintah Kanada. Pada 1982, berdasarkan persetujuan Bappenas No. 32/XC-

LC/B.V/1981 dan N0. 2177/WK/10/1981 tanggal 30 Oktober 1981, PST III

berkapasitas 590.000 ton semen per tahun dibangun. Pabrik hasil kerja sama

Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jerman Barat itu rampung pada akhir

1984. Pembangunan PST III yang lokasinya berdampingan dengan PST II juga

berfungsi untuk menggantikan PST I yang ditutup pada 1984. PST I dihentikan

pengoperasiannya karena dianggap sudah tidak memiliki nilai ekonomis lagi.
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Pada 1990, berdasarkan Surat Menteri Muda Perindustrian No. 182/MPP-

IX/1990 tanggal 2 Oktober 1990 dan Surat Menteri Keuangan No. S1549/MK.

013/1990 tanggal 29 Nopember 1990, kembali dibangun PST IV yang berlokasi

sama dengan PST II dan III. Kapasitas PST IV tidak tanggung-tanggung,

mencapai 2.300.000 ton semen per tahun. Karena besarnya kapasitas,

pembangunan PST IV dibarengi dengan pembangunan pembangkit listrik

berkapasitas 2 x 25 Mega Watt.Pada 2007, berdasarkan keputusan Rapat Umum

Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), kembali dibangun PST V berkapasitas

2.500.000 ton semen per tahun bersama pembangkit listrik berkapasitas 2 x 35

Mega Watt. Pembangunan PST V adalah upaya Semen Tonasa untuk melayani

pasar Indonesia Timur yang semakin kompetitif akibat adanya pabrik semen

swasta. Dengan kapasitas yang dihasilkan PST II, III, IV, dan V, ST menjadi

pabrik semen terbesar di Indonesia Timur

3. Demografi

a. Letak Geografis

Desa Biring Ere merupakan salah satu dari 7 desa di Kecamatan Bungoro

Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan Berbatasan dengan sebelah selatan

Kelurahan Bontoa Kec. Minasate’ne sebelah Timur Desa mangilu sebelah utara

Kampung Sela Desa Mangilu dan Desa Taraweang dan sebelah Barat Desa

Taraweang. Desa Biring Ere merupakan desa trkecil yang ada di Kabupaten

Pangkep dengan:

 Luas wilayah : 923.764 m2

 Batas wilayah
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 Sebelah utara : Desa Mangilu dan Desa Taraweang

 Sebelah Selatan : Kelurahan Bontoa Kec. Minasate’ne

 Sebelah Timur : Desa Mangilu

 Sebelah Barat :Desa Taraweang

b. Jarak tempuh

- Ibu Kota Kecamatan : + 10 km2

- Ibu Kota Kabupaten : + 13 km2

- Ibu Kota Provinsi : + 60 km2

c. Iklim

Iklim yang ada di Desa Biring Ere seperti iklim pada umumnya yang ada

di Indonesia yaitu musim hujan dan panas sehingga berdampak pada kegiatan

perindustrian, di mana ketika musim hujan material semen mengeras akibat

terkena air hujan.

d. Penggunaan lahan

Penggunaan lahan di Desa Talaga terbagi menjadi beberapa bagian

wilayah sebagaimana tertera dalam tabel berikut
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Tabel 4.1 Luas wilayah menurut penggunaan di Desa Biring Ere

No. Penggunaan Lahan Luas

1 Pemukiman 20 Ha/m²

2 Sawah dan Ladang 310.000 Ha/m²

3 Industri 44,72 Ha/m²

4 Pemakaman 22 Ha/m²

5 Pasar Desa 0,57 Ha/m²

Total 310.087,29 Ha/m²

Sumber: Data profil Desa Biring Ere Kecamatan bungoro Kabupaten

Pangkep

Berdasarkan tabel 4.1 di atas bahwa sebagian besar luas wilayah

Desa Biring Ere sebesar 310.087,29 Ha/m² digunakan untuk luas

pemukiman, 20 Ha/m² digunakan untuk sawah dan ladang, 30 Ha/m²

digunakan untuk luas Industri, 44,72 Ha/m² digunakan untuk luas

pemakaman, 22 Ha/m² digunakan untuk luas pasar desa 0,57 Ha/m².

4. Keadaan sosial ekonomi masyarakat

a. Jumlah penduduk

Desa Biring Ere memiliki jumlah penduduk 3.941 jiwa dan 977 Kepala

keluarga (KK) yang tersebar di dua dusun dan satu kompleks.
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Tabel 4.2 Jumlah penduduk Desa Biring Ere

Jenis kelamin

Laki-laki Perempuan

1987 1954

Total : 3.941

Sumber: Data profil Desa Biring Ere Kecamatan bungoro Kabupaten Pangkep

b. Tingkat Pendidikan Penduduk

Tingakat pendidikan masyarakat yang ada di Desa Biring Ere berjumlah

1.889 yang terdiri dari Pra Sekolah (PAUD/TK) sebanyak 132, Sekolah Dasar

(SD) sebanyak 704, Sekolah menengah pertama (SMP) sebanyak 320, sekolah

menengah atas (SMA) sebanyak 625, Diploma (D1-D3) sebanyak 45 orang, dan

sarjana (S1-S3) sebanyak 63.

Tabel 4.3 Tingkat pendidikan penduduk Desa Biring Ere

No Tingkat Pendidikan

1 PAUD/TK 132

2 SD 704

3 SMP 320

4 SMA 625

5 DI-DIII 45

6 S1-S3 63

TOTAL 1.889

Sumber: Data profil Desa Biring Ere Kecamatan bungoro Kabupaten Pangkep
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c. Keadaan Ekonomi

1. Mata pencaharian

Sumber mata pencaharian masyarakat Desa Biring Ere terdiri dari

Karyawan (PNS, TNI dan Swasta), Wiraswasta/Pedagang, Petani Buruh Tani, dan

Jasa.

Tabel 4.4 Mata Pecaharian Penduduk Desa

No. Jenis Pekerjaan Banyaknya

1 Karyawan

a. PNS 44 orang

b. TNI 15 Orang

c. Swasta 74 Orang

2 Wiraswata/Pedagang 83 Orang

3 Petani 25 Orang

4 Buruh Tani 254 Orang

5 Jasa 12 Oran

Total 507 orang

Sumber: Data profil Desa Biring Ere Kecamatan bungoro Kabupaten Pangkep
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2. Pola Penggunaan Tanah

Penggunaan tanah di Desa Biring Ere sebagian besar diperuntukkan

sebagai lahan Sawah, Ladang dan Industri sedangkan yang lainnya untuk

pemukiman penduduk dan fasilitas umum.

5. Kondisi sarana dan umum Desa Biring Ere terlampir pada table berikut:

No Sarana / Prasarana Desa Unit

1
Sarana Kesehatan

 Rumah Sakit

 Posyandu

 Poskesdes

1 Unit

3 Unit

1 Unit

2
Sarana Pendidikan

 PAUD

 TK

 SD Negeri

 SD Swasta

 SMP Swasta

2 Unit

1 Unit

2 Unit

1 Unit

1 Unit

3
Tempat Ibadah

 Masjid

 Gereja

4 Unit

1 Unit

4
Kantor Desa 1 Unit

5
Sanggar/Baruga Desa 1 Unit

6
Jalan Kabupaten 13 Km²

7
Jalan Kecamatan 10 Km²

8
Jalan Desa 3,8 Km²

Sumber: Data profil Desa Biring Ere Kecamatan bungoro Kabupaten Pangkep
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B. Kondisi Pemerintah Desa

1. Pembagian wilayah Desa

Jumlah Dusun yang ada di wilayah Desa Biring Ere saat ini sebanyak 2

Dusun dan 1 kompleks  yaitu:

a. Dusun Borong Untia

b. Dusun Biring Ere

c. Kompleks Perumahan Tonasa II

2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Desa Biring Ere sendiri memiliki struktur organisasi yang dimana ada:

a. Kepala Desa

b. Sekretatris Desa

c. KASI : Pelayanan, Kesejahteraan, Pemerintahan

d. KAUR : Tata Usaha, Keuangan, Perencanaan

e. Kepala Dusun
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STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA BIRING ERE

KECAMATAN BUNGORO KABUPATEN PANGKEP

KEPALA DESA

ALAM A. SIMPUANG AGO, S.Sos

SEKRETARIS DESA

ARAS AGUNG EKA KANUL, S.Pd

KADUS BORONG UNTIA

RUSTAM

KAUR
KEUANGAN

RESTI

KASI
KESEJAHTERAAN

DJUMIARTI

KASI
PEMERINTAHAN

NURMAWATY

KASI PELAYANAN

SULEHA, S.E KAUR PERENCANAAN

A. NURJANNAH, A. Md

KADUS BIRING ERE

ABD. SYAHID

KAUR TATA USAHA
DAN UMUM

DJUMIARTI

KOORD. KOMPLEKS
PERUMAHAN PT. SEMEN

TONASA

H. AKBAR GUNAWAN, S.T
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BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Seperti pada bab-bab sebelumnya bahwa penelitan ini dilaksanakan di

Desa Biring Ere Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep yang berjudul

“Dampak industri PT. Semen Tonasa terhadap kondisi sosial ekonomi di Desa

Biring Ere Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep” dengan jumlah responden

sebanyak 69 orang yang ditentukan berdasarkan Kepala keluarga atau keluarga

yang tercatat sebagai warga Desa Biring Ere Dusun Borong Untia dan Dusun

Biring Ere. Peneliti mencoba untuk mengetahui dampak dari industri terhadap

kondisi sosial ekonomi di Desa Biring Ere, berdasarkan kondisi sosial dan

ekonomi.

Dari data yang diperoleh dilapangan melalui teknik pengumpulan data

dengan penyebaran kuesioner kepada responden, dan ternyata kuesioner yang

disebar telah memenuhi syarat untuk dianalisis, kuesioner tersebar dan sebanyak

69 kuesioner dari 690 KK penduduk asli yang menjadi populasi sampel.

Data yang diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk tabel-tabel

distribusi frekuensi yang disertai dengan penjelasan tujuan untuk memudahkan

setiap orang yang ingin mengetahui hasil penelitian. Sebagai berikut:

A. Identitas Responden

Sebelum kita membahas secara keseluruhan Dampak Industri Terhadap

Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Biring Ere Kecamatan Bungoro

Kabupaten Pangkep, terlebih dahulu kita perlu mengklasifikasikan identitas

responden sebagai pendukung dalam melakukan analisa terhadap pokok-pokok
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masalah yang diteliti. Adapun klasifikasi dari identitas responden meliputi; jenis

kelamin, umur, pendidikan, status perkawinan, kepemilikan rumah, pekerjaan,

jumlah anak, dan Lama tinggal di dasa

1. Jenis kelamin

Jenis kelamin responden menjadi salah satu ciri yang dapat membedakan

individu, dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu : kelompok

laki-laki dan kelompok perempuan, serta laki-laki dan perempuan dapat

memberikan pandangan yang berbeda terhadap sesuatu hal. Untuk lebih jelasnya

adapun rincian responden dapat dijelaskan dalam tabel 5.1 yang telah disajikan

dibawah ini.

Tabel 5.1

Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin

No Jenis kelamin Jumlah responden Persentase

1 Laki-laki 66 95.7

2 Perempuan 3 4.3

Jumlah 69 100.0

Sumber: Hasil data primer 2017

Masyarakat Desa Biring Ere yang menjadi responden dalam penelitian ini

lebih banyak laki-laki dengan jumlah 66 orang (95,7%), bila dibandingkan dengan

jumlah responden perempuan 3 orang (4,3%), hal ini dikarenakan populasi dan

sampel yang di ambil perkepala keluarga.
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2. Umur responden

Tabel 5.2

Distribusi responden berdasarkan umur

No Umur Frekuensi (F) Persentase

1 25 – 35 32 45.9

2 36 – 46 25 35.9

3 47 – 57 12 18.2

TOTAL 69 100.0

Sumber: Hasil data Primer 2017

Berdasarkan tabel 5.2 diatas, menunjukkan responden dibagi dalam 3

kelompok umur yaitu 25-35 tahun dengan persentase 45.9 % (32 responden), 36-

46 tahun dengan persentase 35.9% (25 responden), dan 47-57 tahun dengan

persentase 18.2% (12 responden).

3. Pendidikan Responden

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang

diperlukan dirinya dan masyarakat.

Tingkat pendidikan adalah salah satu tolak ukur sejauh mana perkembangan dan

kemajuan suatu daerah. Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang penting bagi

manusia, karena tingkat pendidikan dapat berpengaruh terhadap tingkat kualitas
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sumber daya manusia, pola pikir dan tingkah laku seseorang, sehingga pendidikan

diarahkan untuk menciptakan manusia yang berkualitas dan mampu bersaing

dalam kehidupannya. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan

semakin tinggi juga kualitas hidupnya, dan sebaliknya. Berikut digambarkan

distribusi responden berdasarkan tingkat pendidikan.

Tabel 5.3

Distribusi responden berdasarkan tingkat pendidikan

No Tingkat pendidikan Frekuensi Persentase

1 Tidak pernah sekolah 1 1.4

2 SD 7 10.1

3 SMP 4 5.8

4 SMA/SMK 50 72.5

5 D3 1 1.4

6 S1 6 8.7

TOTAL 69 100.0

Sumber: Hasil data primer 2017

Dari tabel 5.3 diatas, menjelaskan bahwa masyarakat Desa Biring Ere

Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep yang menjadi responden dalam

penelitian penulis memiliki tingkat pendidikan yaitu, Tidak pernah sekolah

dengan persentase 1,5% (1 responden), tamat SD dengan persentase 10,1% (7

responden), tamat SMP dengan persentase 5,8% (4 responden), Tamat SMA

dengan persentase 72,5% (50 responden), D3 dengan persentase 1,4% (1



54

responden), dan Sarjana dengan persentase 8,7% (6 responden). Hal ini

dibuktikan dengan setelah adanya perusahaan banyak sarana pendidikan yang

dulunya tidak ada sekarang menjadi ada, seperti TK, SD/sederajat, dan SMP. Hal

ini dikaitkan dengan tingkat pendidikan masyarakat di daerah tersebut mulai

meningkat karena mayoritas penduduk asli di Desa Biring Ere adalah tamatan

SMA/SMK.

4. Status perkawinan

Tabel 5.4

Distribusi responden berdasarkan status perkawinan

No. Status perkawinan Frekuensi Persentase

1 Menikah 65 94.2

2 Belum menikah 4 5.8

TOTAL 69 100.0

Sumber: Hasil data primer 2017

Dari tabel 5.4 diatas diketahui bahwa masyarakat Desa Biring Ere sudah

menikah 65 responden dengan persentase 94,2%  dan belum menikah 4 responden

dengan persentase 5.8%.
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5. Status kepemilikian rumah

Tabel 5.5

Distribusi responden berdasarkan status kepemilikan rumah

No Milik Frekuensi Presentase

1 Pribadi 56 81.2

2 Orang tua 12 17.4

3 Menumpang 1 1.4

TOTAL 69 100.0

Sumber: Hasil data primer 2017

Dari tabel 5.5 di atas diketahui bahwa 81,2% dengan jumlah (56

responden) masyarakat sudah memiliki rumah pribadi, 17,4% dengan jumlah (12

responden) kepemilikan masih orang tua, dan 1,4% dengan jumlah (1 responden)

menumpang. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa Kondisi sosial ekonomi

dari masyarakat bisa diukur dengan melihat dari kepemilikan fasilitas hidup

seperti kepemilikan rumah.
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6. Pekerjaan

Tabel 5.6

Distribusi responden berdasarkan pekerjaan

No Jenis pekerjaan Frekuensi Persentase

1 Karyawan BUMN 12 17.4

2 Karyawan Swasta 36 52.2

3 PNS 1 1.4

4 Wiraswasta 2 2.9

5 Polisi 1 1.4

6 Kepala Desa 1 1.4

7 Security 1 1.4

8 Buruh harian 8 11.6

9 Sopir 2 2.9

10 Honorer 5 7.2

TOTAL 69 100.0

Sumber: data primer 2017

Berdasarkan data pada tabel 5.6 di atas, terlihat bahwa mayoritas

pekerjaan sebagai karyawan swasta 52,2% dengan jumlah (36 responden),

Karyawan BUMN sebanyak 17,4% dengan jumlah (12 responden), PNS, Polisi,

Kepala Desa, dan security masing 1,4% dengan jumlah responden 1 orang,

wiraswasta dan sopir masing-masing sebanyak 2,9% dengan jumlah responden

sebanyak 2 orang, buruh harian sebnyak 11,6% dengan jumlah responden

sebanyak 8 orang, dan Honorer sebanyak 7,2% dengan jumlah reponden 5 orang.



57

Tabel 5.7

Keluarga yang bekerja selain responden

No. Bekerja Frekuensi Persentase

1 Ya 31 44.9

2 Tidak 38 55.1

TOTAL 69 100.0

Sumber: Hasil data primer 2017

Berdasarkan data pada tabel 5.6, di dalam keluarga selain kepala keluarga

ada 44,9% (31 responden) yang anggota keluarganya bekerja di industri, dan

55,1% (38 responden) dalam anggota keluarganya tidak bekerja di industry

7. Jumlah anak

Tabel 5.8

Jumlah anak responden

No Jumlah anak Frekuensi Persentase

1 0 4 5.8

2 1 12 17.4

3 2 28 40.6

4 3 19 27.5

5 4 5 7.2

6 6 1 1.4

TOTAL 69 100.0

Sumber : Hasil data primer 2017
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Berdasarkan data tabel 5.7 jumlah anak yang dimiliki responden paling

banyak yaitu 1,4% atau 1 responden dengan jumlah anak 6, 7.2% atau 5

responden dengan jumlah anak 4, 27,5% atau 19 responden dengan jumlah anak

3, 40,6% atau 28 responden dengan jumlah anak 2, 17,4% atau 12 responden

dengan jumlah anak 1, dan 5,8% atau 4 responden belum memiliki anak. Dari

penjelasan tersebut jelas bahwa masyarakat Di Desa Biring Ere mengikuti

program pemerintah yaitu 2 anak cukup.

8. Lama Tinggal

Tabel 5.9

Distribusi responden berdasarkan lama tinggal

No. Lama tinggal Frekuensi Persentase

1 6-10 Tahun 7 10.1

2 10 Tahun ke atas 62 89.9

TOTAL 69 100.0

Sumber : Hasil data primer 2017

Berdasarkan dari data tabel 5.8 di atas diketahui bahwa hampir

keseluruhan responden telah lama tinggal yaitu di atas 10 tahun dimana dengan

persentase 89.9% (62 responden) dan 10,1% dengan jumlah responden 7 orang.

B. Deskripsi Permasalahan Penelitian

1. Deskripsi keberadaan industri PT. Semen tonasa

PT Semen Tonasa adalah produsen semen terbesar di Kawasan Timur

Indonesia yang menempati lahan seluas 715 hektar di Desa Biringere, Kecamatan
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Bungoro, Kabupaten Pangkep, sekitar 68 kilometer dari kota Makassar. Perseroan

yang memiliki kapasitas terpasang 5.980.000 ton semen per tahun ini, mempunyai

empat unit pabrik, yaitu Pabrik Tonasa II, Pabrik Tonasa III, Pabrik Tonasa IV

dan Pabrik Tonasa V. Keempat unit pabrik tersebut menggunakan proses kering

dengan kapasitas masing-masing 590.000 ton semen pertahun untuk Unit II dan

III, 2.300.000 ton semen per tahun untuk Unit IV serta 2.500.000 ton semen untuk

Unit V. Perseroan berdasarkan anggaran dasar merupakan produsen semen di

Indonesia yang telah memproduksi serta menjual semen di dalam negeri dan

mancanegara sejak tahun 1968. Proses produksi perseroan bermula dari kegiatan

penambangan tanah liat dan batu kapur di kawasan tambang tanah liat dan

pegunungan batu kapur sekitar pabrik hingga pengantongan semen zak di unit

pengantongan semen. Proses produksi perseroan secara terus menerus dipantau

oleh satuan Quality Control guna menjamin kualitas produksi. Lokasi pabrik

perseroan yang berada di Sulawesi Selatan merupakan daerah strategis untuk

mengisi kebutuhan semen di Kawasan Timur Indonesia. Dengan didukung oleh

jaringan distribusi yang tersebar dan diperkuat oleh delapan unit pengantongan

semen yang melengkapi sarana distribusi penjualan, telah menjadikan perseroan

sebagai pemasok terbesar di kawasan tersebut. Kedelapan unit pengantongan

semen berlokasi di Bitung, Palu, Banjarmasin dan Ambon dengan kapasitas

masing-masing 300.000 ton semen per tahun serta di Makassar, Bali dan

Samarinda dengan kapasitas masing-masing 600.000 ton semen per tahun, dan di

Pontianak dengan kapasitas 150.000 ton semen per tahun. Sarana pendukung

operasi lainnya yang berkontribusi besar terhadap pencapaian laba perusahaan



60

adalah utilitas Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan kapasitas 2x25

MW yang berlokasi di Desa Biringkassi, Kabupaten Pangkep, sekitar 17 km dari

lokasi pabrik.

Pembangunan industri skala besar di Desa Biring Ere sudah ada dari sejak

tahun 1980 an, salah satunya industri PT. Semen Tonasa. Keberadaan industri PT.

Semen Tonasa di tengah masyarakat tentunya akan membawa pengaruh terhadap

sosial ekonomi masyarakat sekitar.

Agar dapat mengetahui pendapat yang diberikan oleh 69 responden pada

masing-masing variabel keberadaan industri PT. Semen Tonasa dan kondisi sosial

ekonomi maka dianalisis deskripsi persentase terhadap hasil tanggapan responden

terhadap 30 pertanyaan. Hasil penelitian mengenai tanggapan masyarakat

mengenai keberadaan industri PT. Rinnai di Desa Talaga, antara lain sebagai

berikut:

Tabel 5.10

Distribusi responden berdasarkan keberadaan industri

No Tanggapan responden Frekuensi Persentase

1 Sangat tidak terganggu 1 1.4

2 Tidak terganggu 8 11.6

3 Biasa saja 44 63.8

4 Terganggu 16 23.2

5 Sangat terganggu 0 0.0

TOTAL 69 100.0

Sumber : Hasil data primer 2017
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Dari tabel 5.10 Di atas menjelaskan bahwa 44 responden atau 63,8%

menyatakan biasa saja terhadap keberadaan industri PT. Semen Tonasa. Karena

mereka menganggap disamping keberadaan industri yang menimbulkan dampak

polusi, industri juga membuat kehidupan mereka merasa berkecukupan.

Tabel 5. 11

Distribusi  responden berdasarkan persetujuan keberadaan industri

No Tanggapan responden Frekuensi Persentase

1 Sangat setuju 0 0

2 Setuju 40 58.0

3 Ragu 18 26.1

4 Tidak setuju 5 7.2

5 Sangat tidak setuju 6 8.7

TOTAL 69 100.0

Sumber : Hasil data primer 2017

Dari tabel 5.11 Di atas menjelaskan bahwa 40 responden atau 58,0%

menyatakan setuju terhadap pertanyaan bahwa masyarakat setuju dengan

keberadaan industri PT. Semen Tonasa di Desa Biring Ere. Sebab dampak yang

dirasakan selama adanya industry yaitu mempermudah masyarakat setempat

mendapatkan pekerjaan
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Tabel 5.12

Distribusi responden berdasarkan keberadaan industry terhadap kehidupan
masyarakat

No Tanggapan responden Frekuensi Persentase

1 Sangat baik 5 7.2

2 Baik 41 59.4

3 Biasa saja 20 29.0

4 Tidak baik 3 4.3

5 Sangat tidak baik 0 0.0

TOTAL 69 100.0

Sumber : Hasil data primer 2017

Dari tabel 5.12 Di atas menjelaskan bahwa 41 responden atau 59,4%

menyatakan Baik terhadap pertanyaan bahwa dengan keberadaan industri

membuat kehidupan masyarakat lebih baik. Dengan keberadaan industri sudah

menguntungkan masyarakat sekitar dengan mengelolah sumber daya yang ada

dan menguntungkan masyarakat sekitar, sebab fasilitas yang diberikan oleh

industri untuk masyarakat dapat membantu perekonomian seperti: pengadaan

listrik gratis artinya untuk pembayaran listri tidak lagi jadi beban, pemberian

bantuan bagi usaha kecil, perbaikan akses jalan, dan lain sebagainya.
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Tabel 5. 13

Distribusi responden berdasarkan pentingnya pembangunan industri
No Tanggapan responden Frekuensi Persentase

1 Penting sekali 7 10.1

2 Penting 31 44.9

3 Biasa saja 29 42.0

4 Tidak penting 1 1.4

5 Sangat tidak penting 1 1.4

TOTAL 69 100.0

Sumber: Hasil data primer 2017

Pembangunan merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong

peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dari tabel 5.13 Di atas

menjelaskan bahwa 31 responden atau 44,9% menyatakan penting terhadap

pembangunan industri PT. Semen Tonasa di Desa Biring Ere. Pembangunan

industry dapat meminimalisir tingkat pengangguran serta lebih memajukan

perkembangan ekonomi masyarakat dengan program CSR (Corporte Social

Responsibility) oleh PT. Semen Tonasa dan sumber daya dapat dikelola dengan

baik sehingga membuka peluang kerja untuk masyarakat dan meningkatkan

perekonomian daerah.
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Tabel 5. 14

Distribusi responden berdasarkan kegiatan yang dilakukan industry untuk

masyarakat

No Tanggapan responden Frekuensi Persentase

1 Sangat sering 0 0.0

2 Sering 11 15.9

3 Kadang-kadang 51 73.9

4 Pernah ada 7 10.1

5 Tidak pernah ada 0 0.0

TOTAL 69 100.0

Sumber : Hasil data primer 2017

Dari tabel 5.14  Di atas menjelaskan bahwa 51 responden atau 73,9%

menyatakan kadang-kadang terhadap pertanyaan bahwa kegiatan yang dilakukan

oleh ndustri PT. Semen Tonasa untuk masyarakat. Kegiatan tersebut ada:

 CSR (Corporte Social Responsibility) yakni pemberian beasiswa,

pembangunan infrastruktur, penguatan kelompok usaha, dan program

kemitraan usaha (bina lingkungan)

 Pemeriksaan gratis yang dilakukan 3 bulan sekali

 Kegiatan sosial seperti: Sunnatan missal, perayaan hari-hari besar Islam, HUT

PT. Semen Tonasa, dan HUT Republik Indonesia

 Pembagian hewan qurban pada saat hari raya Idul Adha.



65

Tabel 5. 15

Distribusi responden berdasarkan Positif/Negaatif kegiatan yang dilakukan

industri untuk masyarakat

No Tanggapan responden Frekuensi Persentase

1 Sangat positif 4 5.8

2 Positif 38 55.1

3 Biasa saja 27 39.1

4 Negatif 0 0

5 Sangat Negatif 0 0

TOTAL 69 100.0

Sumber : Hasil data primer 2017

Dari tabel 5.15 Di atas menjelaskan bahwa 38 responden atau 55,1%

menyatakan positif terhadap pertanyaan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh

industri PT. Semen Tonasa untuk masyarakat.

Adapun kegiatan positif yang dihasilkan industri untuk masyarakat antara lain:

a. Terbukanya kesempatan kerja sehingga menekan tingginya tingkat

pengangguran.

b. Mendukung usaha-usaha kecil dan memberikan beasiswa kepada masyarakat

yang kurang mampu.

c. Pemberdayaan masyarakat melalui program CSR

d. Pemberian fasilitas seperti pengadaan listrik gratis, pengobatan gratis per tiga

bulan, penyiraman jalan, dan lain sebagainya.
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Tabel. 5. 16

Distribusi responden berdasarkan kecukupan upah/gaji

No Tanggapan responden Frekuensi Persentase

1 Sangat cukup 5 7.2

2 Cukup 24 34.8

3 Biasa saja 26 37.7

4 Tidak cukup 11 15.9

5 Sangat tidak cukup 1 1.4

6 0 (tidak digaji) 2 2.9

TOTAL 69 100.0

Sumber : Data hasil primer 2017

Dari tabel 5.16 Di atas menjelaskan bahwa 26 responden atau 37,7%

menyatakan biasa saja terhadap upah/gaji yang diterima. Kecukupan gaji atau

upah yang diterima masyarakat hanya mencukupi kebutuhan sehari-hari di luar

dari biaya pendidikan dan lain-lainnya. Hal ini membuat masyarakat mengambil

kerjaan sampingan seperti pedagang dan petani
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Tabel  5.17

Distribusi responden berdasarkan kekhawatiran jika terjadi PHK

No Tanggapan responden Frekuensi Persentase

1 Sangat khawatir 22 31.9

2 Khawatir 33 47.8

3 Biasa saja 10 14.5

4 Tidak khawatir 1 1.4

5 Sangat tidak cukup 1 1.4

6 0 (tidak menjawab) 2 2.9

TOTAL 69 100.0

Sumber : Hasil data primer 2017

Dari tabel 5.17 Di atas menjelaskan bahwa 33 responden atau 47,8%

menyatakan khawatir jika terjadi PHK di perusahaan tempat mereka bekerja. Hal

ini menunjukkan kekhawatiran terhadap masyarakat jika terjadi PHK

diperusahaan tempat mereka bekerja, tentunya kebutuhan keluarga pasti tidak

akan terpenuhi sepenuhnya dan pendidikan anak akan terancam.



68

Tabel 5.18

Distribusi responden berdasarkan jaminan masa depan bagi yang bekerja

dibidang industri

No Tanggapan responden Frekuensi Persentase

1 Sangat yakin 5 7.2

2 Yakin 27 39.1

3 Biasa saja 24 34.8

4 Tidak yakin 13 18.8

5 Sangat tidak yakin 0 0

TOTAL 69 100.0

Sumber : Hasil data primer 2017

Dari tabel 5.18 Di atas menjelaskan bahwa 27 responden atau 39,1%

menyatakan yakin terhadap pertanyaan bahwa bekerja dibidang industry

menjamin masa depan. Hal ini membuat masyarakat lebih memilih bekerja di

bidang industry karena mereka yang bekerja di industry mendapatkan jaminan

hari tua.

2. Deskripsi Pengaruh Keberadaan Industri Terhadap Kondisi sosial

Ekonomi Masyarakat

a. Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup

atau kemajuan yang lebih baik (pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta
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keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat). Pendidikan meliputi

pengajaran keahlian khusus dan juga sesuatu yang tidak dapat dilihat lebih

mendalam yaitu pemberian pengetahuan, pertimbangan dan kebijaksanaan.

Dengan adanya pendidikan maka dapat memanfaatkan sarana pendidikan yang

ada dimana tingkat pendidikan (sarana pendidikan) sangat mempengaruhi

terhadap kualitas berfikir, sikap dan bertingkah laku masyarakat dalam menjalani

kehidupan mereka sehari-hari.

Tabel 5.19

Distribusi responden berdasarkan pentingnya pendidikan

No Tanggapan responden Frekuensi Persentase

1 Sangat penting 34 49.3

2 Penting 30 43.5

3 Biasa saja 5 7.2

4 Tidak penting 0 0

5 Sangat tidak penting 0 0

TOTAL 69 100.0

Sumber : Hasil data primer 2017

Dari tabel 5.19 Di atas menjelaskan bahwa 34 responden atau 49,3%

menyatakan sangat penting terhadap tanggapan responden mengenai pendidikan.

Hal ini menunjukkan akan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan

karena kemajuan teknologi dan persaingan ketat yang memaksa masyarakat untuk

melanjutkan studi.
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Tabel 5. 20

Distribusi respnden berdasarkan tingkat putus sekolah sebelum adanya

industri

No Tanggapan responden Frekuensi Persentase

1 Sangat tinggi 9 13.0

2 Tinggi 38 55.1

3 Biasa saja 13 18.8

4 Rendah 9 13.0

5 Sangat rendah 0 0

TOTAL 69 100.0

Sumber : Hasil data primer 2017

Dari tabel 5.20 Di atas menjelaskan bahwa 38 responden atau 55,1%

menyatakan tinggi terhadap tanggapan responden mengenai tingkat putus sekolah

sebelum ada industri di Desa Biring Ere. Hal ini menunjukkan sebelum adanya

industri di Desa Biring ere masyarakat belum merasa bahwa pendidikan itu

penting disamping itu biaya sekolah yang begitu mahal menyebabkan tingkat

putus sekolah di Desa biring ere meningkat.
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Tabel 5. 21

Distribusi responden berdasarkan persetujuan terhadap anak-anak yang

memilih bekerja dibanding  melajutkan pendidikan yang lebih tinggi

No Tanggapan responden Frekuensi Persentase

1 Sangat setuju 3 4.3

2 Setuju 16 23.2

3 Biasa saja 9 13.0

4 Tidak setuju 35 50.7

5 Sangat tidak setuju 6 8.7

TOTAL 69 100.0

Sumber : Hasil data primer 2017

Dari tabel 5.21 Di atas menjelaskan bahwa 35 responden atau 50,7%

menyatakan tidak setuju terhadap tanggapan tentang persetujuan responden anak-

anak lebih memilih bekerja dibandingkan melanjutkan pendidikan yang lebih

tinggi. Hal ini dikarenakan masyarakat berharap anak-anaknya lebih sukses dari

orang tuanya karena di era teknologi yang semakin berkembang tentu kebutuhan

semakin meningkat dan persaingan lebih banyak, persayaratan kerja salah satunya

pendidikan, hal ini yang membuat para orang tua mendorong anak-anaknya untuk

melanjutkan studi.
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Tabel 5. 22

Distribusi responden berdasarkan kondisi sarana pendidikan

No Tanggapan responden Frekuensi Persentase

1 Sangat baik 4 5.8

2 Baik 39 56.5

3 Biasa saja 25 36.2

4 Tidak baik 1 1.4

5 Sangat tidak baik 0 0

TOTAL 69 100.0

Sumber : Hasil data primer 2017

Dari tabel 5.22 Di atas menjelaskan bahwa 39 responden atau

56,5% menyatakan baik terhadap pertanyaan tentang kondisi fasilitas pendidikan

(sekolah). Perkembangan peserta didik sangat di pengaruhi oleh fasilitas sekolah,

ketika fasilitas sekolah lengkap akan memberikan dampak yang baik bagi peserta

didik. Fasilitas sekolah juga menunjang semangat belajar dan menambah kretifitas

peserta didik, sehingga output yang dihasilakan jadi lebih baik.
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Tabel 5. 23

Distribusi responden berdasarkan peningkatan pembangunan sarana

pendidikan

No Tanggapan responden Frekuensi Persentase

1 Sangat meningkat 4 5.8

2 Meningkat 44 63.8

3 Biasa saja 19 27.5

4 Tidak meningkat 2 2.9

5 Sangat tidak meningkat 0 0

TOTAL 69 100.0

Sumber : Hasil data primer 2017

Dari tabel 5.23 Di atas menjelaskan bahwa 44 responden atau 63,8%

menyatakan meningkat terhadap peningkatan fasilitas sekolah yang mendorong

anak-anak untuk bersekolah lebih tinggi.

b. Kesehatan

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang

memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Namun

dengan konsentrasi dan kuantitas tertentu, kehadiran limbah dan debu dapat

berdampak negatif terhadap lingkungan terutama bagi kesehatan manusia,

terutama pada kebutuhan sehari-hari penduduk tersebut, sehingga perlu dilakukan

penanganan terhadap masyarakat sekitar seperti pemeriksaan. Berikut distribusi

responden berdasarkan kesehatan dalam penelitian ini dapat dijelaskan dalam

tabel yang telah disajikan dibawah ini:
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Tabel 5.24

Distribusi responden tentang pembangunan sarana kesehatan setelah adanya
pembangunan industri

No Tanggapan responden Frekuensi Persentase

1 Sangat meningkat 1 1.4

2 Meningkat 37 53.6

3 Biasa saja 25 36.2

4 Tidak meningkat 6 8.7

5 Sangat tidak meningkat 0 0

TOTAL 69 100.0

Sumber : Hasil data primer 2017

Dari tabel 5.24 Di atas menjelaskan bahwa 37 responden atau 53,6%

menyatakan meningkat terhadap peningkatan sarana prasarana fasilitas kesehatan .

Sarana kesehatan sangat perlu ditingkatkan karena keberadaan industry semen

yang menghasilkan banyaknya debu dan pencemaran udara dapat mengganggu

kesehatan masyarakat yang berada di sekitar industry, maka dari itu perlu

penanganan dan pemeriksaan yang rutin untuk mengetahui kondisi masyarakat

yang tinggal disekitar industry.
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Tabel 5.25

Distribusi responden berdasarkan kemudahan mendapatkan sarana
kesehatan untuk keluarga bagi yang bekerja di industri

No Tanggapan responden Frekuensi Persentase

1 Sangat mudah 5 7.2

2 Mudah 23 33.3

3 Biasa saja 29 42.0

4 Tidak mudah 2 2.9

5 Sangat tidak mudah 2 2.9

6 0 (tidak menjawab) 8 11.6

TOTAL 69 100.0

Sumber : Hasil data primer 2017

Dari tabel 5.25 Di atas menjelaskan bahwa 29 responden atau 42,0%

menyatakan biasa saja terhadap kemudahan sebagai pekerja industry di Desa

Biring Ere. Sebagai pekerja industri fasilitas kesehatan tentu ada, tetapi kadang

tidak diperuntukkan bagi keluarga, hanya saja pemeriksaan gratis tetap ada untuk

masyarakat sekitar industry yang dilaksanakan 3 bulan sekali.
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Tabel 5.26

Distribusi responden terhadap jaminan kesehatan bagi pekerja industry

No Tanggapan responden Frekuensi Persentase

1 Sangat membantu 10 14.5

2 Membantu 33 47.8

3 Biasa saja 16 23.2

4 Tidak membantu 1 1.4

5 Sangat tidak membantu 1 1.4

6 0 (tidak menjawab) 8 11.6

TOTAL 69 100.0

Sumber : Hasil data primer 2017

Dari tabel 5.26 Di atas menjelaskan bahwa  33 atau 47,8% menyatakan

membantu, terhadap pernyataan responden tentang jaminan kesehatan dari

perusahaan dapat membantu beban ekonomi masyarakat. Setiap perusahaan wajib

memberikan jaminan kesehatan kepada setiap karyawannya, sama halnya dengan

peusahaan yang bergerak dibidang industri semen yang menghasilkan begitu

banyak dampak negatif bagi kesehatan maka dari itu kesehatan perlu diperhatikan.

Dengan adanya jaminan kesehatan dari perusahaan tentu dapat mengurangi beban

ekonomi keluarga.
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Tabel 5. 27

Distribusi responden berdsarkan pemeriksaan gratis

No Tanggapan resonden Frekuensi Persentase

1 Pernah ada 0 0

2 Ada 25 36.2

3 Kadang-kadang 44 63.8

4 Tidak ada 0 0

5 Tidak tahu 0 0

TOTAL 69 100.0

Sumber : Hasil data primer 2017

Dari tabel 5.27 Di atas menjelaskan bahwa 44 atau 63,8% menyatakan

kadang-kadang, terhadap tanggapan responden tentang adanya pemeriksaan gratis

di Desa Biring Ere. Pemeriksaan gratis yang dilakukan yaitu selama 3 bulan sekali

untuk mengotrol kesehatan masyarakat yang bermukim sekitar industri.

C. Pendapatan

Pendapatan merupakan penghasilan yang timbul akibat aktivitas atau

kerja, pendapatan merupakan hal yang sangat penting, karena pendapatan itu yang

menjadi obek kehidupan seseorang. Pendapatan juga mempengaruhi segi sosial

dan ekonomi di suatu daerah jika terdapat perusahaan-perusahaan atau industri

didalamnya, seperti halnya yang dirasakan warga Desa Biring Ere. Berikut

distribusi responden berdasarkan segi pendapatan atau penghasilan.
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Tabel 5. 28

Distribusi responden berdasarkan pengeluaran dalam sebulan sebelum

bekerja di  industri

No Distribusi responden Frekuensi Persentase

1 Diatas Rp.  1.000.000 30 43.5

2 Rp. 750.000-1.000.000 16 23.2

3 Rp. 500.000-750.000 7 10.1

4 Rp. 250.000-500.000 6 8.7

5 Kurang dari Rp. 250.000 1 1.4

6 0 (tidak menjawab) 9 13.0

TOTAL 69 100.0

Sumber : Hasil data primer 2017

Dari tabel 5.28 Di atas menjelaskan bahwa 30 atau 43,5% menyatakan

diatas Rp 1.000.000 terhadap pertanyaan atau tanggapan responden tentang rata-

rata pengeluaran dalam sebulan sebelum bekerja di industri. Penghasilan yang

didapatkan tentu mempengaruhi pengeluaran. Penghasilan yang pas-pasan tentu

menekan tingkat pengeluran, membatasi keperluan untuk mencukupi kebutuhan

keluarga. Karena kebanyakan sebelum mereka bekerja di industri penghasilan

mereka tidak menetap.



79

Tabel 5. 29

Distribusi responden berdasarkan pengeluaran dalam sebulan setelah

bekerja di  industri

No Distribusi responden Frekuensi Persentase

1 Diatas Rp.  1.000.000 53 76.8

2 Rp. 750.000-1.000.000 5 7.2

3 Rp. 500.000-750.000 1 1.4

4 Rp. 250.000-500.000 0 0

5 Kurang dari Rp. 250.000 1 1.4

6 0 (tidak menjawab) 9 13.0

TOTAL 69 100.0

Sumber : Hasil data primer 2017

Dari tabel 5.29 Di atas menjelaskan bahwa 53 atau 76,8% menyatakan

diatas Rp 1.000.000 terhadap pertanyaan atau tanggapan responden tentang rata-

rata pengeluaran dalam sebulan setelah bekerja di industri. Dengan

berkembangannya industri tentu cukup memadai penghasilan yang menetap bagi

karyawannya, akan tetapi dengan penghasilan yang memadai membuat

pengeluaran semakin bertambah dengan pola gaya hidup. Seperti : kendaraan

pribadi, biaya pendidikan anak (privat class), dan lain sebagainya.
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Tabel 5. 30

Distribusi responden berdasarkan kecukupan penghasilan sebelum bekerja

di industri

No Distribusi responden Frekuensi Persentase

1 Sangat mencukupi 0 0

2 Mencukupi 8 11.6

3 Kurang mencukupi 41 59.4

4 Tidak mencukupi 7 10.1

5 Sangat tidak mencukupi 4 5.8

6 0 (tidak menjawab) 9 13.0

TOTAL 69 100.0

Sumber : Hasil data primer 2017

Dari tabel 5.30 Di atas menjelaskan bahwa 41 atau 59,4% menyatakan

kurang mencukupi terhadap pertanyaan atau tanggapan responden tentang

kecukupan penghasilan sebelum bekerja di industri. Sebelum bekerja di industri

banyak masyarakat yang bekerja sebagai buruh tani tentu penghasilannya tidak

mencukupi, karena tidak tiap bulan mereka memanen hasilnya dan tetntu

pengashilan mereka tiap bulannya tidak menetap.
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Tabel 5. 31

Distribusi responden berdasarkan kecukupan penghasilan sesudah bekerja

di industri

No Distribusi responden Frekuensi Persentase

1 Sangat mencukupi 8 11.6

2 Mencukupi 39 56.5

3 Kurang mencukupi 12 17.4

4 Tidak mencukupi 0 0

5 Sangat tidak mencukupi 1 1.4

6 0 (tidak menjawab) 9 13.0

TOTAL 69 100.0

Sumber : Hasil data primer 2017

Dari tabel 5. 31 Di atas menjelaskan bahwa 39 atau 56,5% menyatakan

mencukupi terhadap pernyataan atau tanggapan responden tentang kecukupan

penghasilan setelah bekerja di industri. Industry PT. semen Tonasa merupakan

produksi semen terbesar dikawasan Indonesia timur. Bekerja di industry sebagai

karyawan tentu sudah memiliki penghasilan yang menetap, kebanyakan dari

responden menjawab mencukupi karena mereka merasa bahwa pengasilan dari

sebelum bekerja di industry tidak memadai kebutuhan rumah tangga, setelah

mereka bekerja di industri kebutuhan sedikit demi sedikit mulai terpenuhi

dikarenakan penghasilan yang menetap.
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D. Kepemilikan fasilitas hidup

Kepemilikan fasilitas hidup dapat dilihat bagaimana kondisi ekonomi

masyarkat dan bagaiman kondisi sosialnya. Fasilitas hidup juga menunjang

kehidupan masyarakat, sebagaimana distribusi responden di bawah ini.

Tabel 5. 32

Distribusi responden berdasarkan fisik bangunan rumah

No Distribusi responden Frekuensi Persentase

1 Permanen 17 24.6

2 Semi permanen 21 30.4

3 Rumah kayu/papan 15 21.7

4 Rumah panggung 16 23.2

5 Rumah dari kardus 0 0

TOTAL 69 100.0

Sumber : Hasil data primer 2017

Dari tabel 5. 32 Di atas menjelaskan bahwa 21 atau 30,4% menyatakan

semi permanen terhadap kondisi fisik bangunan rumah yang responden tempati

sesudah adanya industri.
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Tabel 5. 33

Distribusi responden berdasarkan  fasilitas penunjang hidup

No Distribusi responden Frekuensi Persentase

1 Sangat sehat 2 2.9

2 Sehat 38 55.1

3 Biasa saja 29 42.0

4 Tidak sehat 0 0

5 Sangat tidak sehat 0 0

TOTAL 69 100.0

Sumber : Hasil data primer 2017

Dari tabel 5. 33 Di atas menjelaskan bahwa  38 atau 55,1% menyatakan

sehat terhadap tanggapan responden tentang fasilitas penunjangan hidup yang

lebih baik. Penunjang hidup sangat perlu diperhatikan kebersihannya seperti

kamar mandi perabot rumah dan lain sebagainya karena debu yang berterbangan

akan sangat cepat mengendap jika dibiarkan begitu saja. Maka dari itu kebersihan

perlu diperhatikan agar kesehatan juga terjaga.
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Tabel 5. 34

Distribusi responden berdasarkan harga tanah

No Distribusi responrden Frekuensi Persentase

1 Sangat tinggi 13 18.8

2 Tinggi 33 47.8

3 Biasa saja 22 31.9

4 Rendah 1 1.4

5 Sangat rendah 0 0

TOTAL 69 100.0

Sumber : Hasil data primer 2017

Dari tabel 5. 35 Di atas menjelaskan bahwa 33 atau 47,8% menyatakan

tinggi terhadap tanggapan responden mengenai harga tanah selah adanya industry.

Harga lahan yang tinggi mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat, dengan

hadirnya industry di Desa Biring Ere tentu mempengaruhi harga lahan karena

dengan adanya pembangunan industri, masyarakat dari luar akan berdatangan

untuk membuka usaha dan lain-lain tentu memerlukan lahan untuk membangun.
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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab ini membahas mengenai simpulan dari penelitian yang berjudul

dampak Industri PT. Semen Tonasa terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat

di Desa Biring Ere Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep. Dampak di sini

diartikan sebagai adanya suatu benturan antara dua kepentingan, yaitu

kepentingan pembangunan proyek dengan kepentingan usaha melestarikan

kualitas lingkungan yang baik. Ketika berbicara mengenai dampak maka akan

membahas tentang dua hal, pertama dampak positif dan kedua dampak negatif.

Dalam penelitian ini penulis melihat dampak industri semen dalam dua aspek,

pertama aspek sosial dan kedua aspek ekonomi.

a. Dilihat dari kondisi sosial tingkat pendidikan masyarakat di Desa Biring

Ere sudah meningkat karena rata-rata tingkat pendidikannya SMA bahkan sudah

banyak lulusan D3 sampai S1 bahkan ada yang sampai S2 dan sarana-prasarana

sudah cukup meningkat sejak adanya industri seperti perbaikan jalan,

penghijauan, perbaikan bangunan (Gedung sekolah dan Puskesmas),

pembangunan Rumas Sakit, pendirian sanggar seni , dan lain sebagainya.

meskipun adanya pembangunan industri di Desa Biring Ere Kecamatan Bungoro

Kabupaten Pangkep tidak menyurutkan masyarakatnya menghilangkan

budayanya. contoh gotong royong yang masih dijalankan dengan baik dan adat-

adat yang masih dilestarikan sampai sekarang.
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b. Terdapat pengaruh keberadaan industri terhadap kondisi ekonomi

masyarakat dimana kecukupan penghasilan yang dirasakan semenjak bekerja di

industri karena rata-rata penduduk Desa Biring Ere bekerja sebagai karyawan

swasta. Kondisi ekonomi juga dilihat dari kepemilikan fasilitas hidup seperti

kepemilikan rumah dan kondisi bangunan tempat tinggal masyarakat.

Di samping dampak ekonomi dan sosial terdapat juga dampak negative

yang ditumbalkan oleh indutri yaitu terjadinya pencemaran lingkungan seperti

Polusi udara dan limbah yang tidak berimbang dengan kondisi ekonomi

masyarakat sekitar dengan kondisi perusahaan yang sangat meningkat. Hal ini

mengakibatkan kesehatan masyarakat terganggu seperti gangguan pernafasan.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti dapatkan, maka muncul

beberapa saran dari peneliti, yaitu:

1. Untuk penelitian selanjutnya hendak melibatkan pendapat dari dinas

perindustrian setempat. Sehingga objek penelitian lebih berkualitas.

2. Perlu adanya transparasi dari pihak-pihak berwenang mengenai program-

program Yang sudah diberikan perusahaan kepada masyarakat desa jembayan

melalui Program CSR (corporate social reponsibility) (tanggung jawab sosial

Perusahaan) maupun bantuan langsung kepada masyarakat. Selain transparasi

dari Pihak berwenang yang terkait perusahaan juga perlu memberikan

tranparasi, Perlu memilah bantuan apa yang sesuai dengan kerugian yang

ditanggung Masyarakat agar masyarakat bisa melihat dan merasakan dengan

jelas sejauh Mana perusahaan bertanggung jawab terhadap hak-haknya ke
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masyarakat. Karena Masyarakat setempat berhak tahu dan agar mereka juga

merasa puas dengan Adanya kejelasan tersebut sehingga tidak terjadi lagi

konflik antara masyarakat Dengan perusahaan karena masyarakat yang merasa

kurang puas karena tidak Sebandingnya kerugian yang mereka dapat

dibandingkan dengan apa yang Diberikan perusahaan.

3. Masih perlu adanya pembangunan dan perbaikan infrastruktur disemua

wilayah Desa Biring Ere Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep, bantuan

kesehatan, bantuan keagaaman Serta bantuan sosial lainnya.
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