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2.1 Industri

Industri adalah semua perusahaan atau usaha yang melakukan kegiatan merubah bahan

dasar atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya.Termasuk

kedalam sektor ini adalah perusahaan yang melakukan kegiatan jasa industri dan perakitan

(assembling) dari suatu industri (BPS, 2002).

Menurut G. Kartasapoetra (1987) “Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah

bahan-bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi menjadi barang yang

bernilai tinggi”.

Definisi lain menyatakan industri adalah sebagai suatu untuk memproduksi barang jadi

melalui proses penggarapan dalam jumlah besar sehingga barang tersebut dapat diperoleh

dengan harga serendah mungkin tetapi dengan mutu setinggi mungkin (Sade, 1985).

Menurut Abdurachmat dan Maryani (1998: 27) Industri merupakan salah satu kegiatan

ekonomi manusia yang penting.Ia mengasilkan berbagai kebutuhan hidup manusia dari mulai

makanan, minuman, pakaian, dan perlengkapan rumah tangga sampai perumahan dan kebutuhan

hidup lainnya.



Sedangkan pengertian industri menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun

1984 tentang perindustrian. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah,

bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai tinggi untuk

pengunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Dalam sektor

industri dibedakan atas tiga jenis industri yakni industri besar, industri sedang atau menengah,

industri kecil dan rumah tangga. Dilihat dari segi jumlah tenaga kerja yang dimiliki, maka yang

dimaksud dengan industri besar adalah yang memiliki tenaga kerja lebih dari 100 orang, industri

sedang adalah industri yang memiliki tenaga kerja 20 hingga 90 orang, industri kecil yang

memiliki jumlah tenaganya 5 sampai 19 orang dan industri yang memiliki tenaga kerja kurang

dari 5 oarang disebut industri rumah tangga atau kerajinan rumah tangga.

Dari definisi di atas maka dapat diperoleh pengertian industri adalah suatu kegiatan

produksi yang menggunakan bahan tertentu sebgai bahan baku untuk diproses menjadi hasil lain

yang lebih berdaya guna bagi masyarakat. Jadi yang dimaksud dengan industri dalam penelitian

ini adalah suatu kegiatan memproduksi barang atau jasa melalui proses tertentu.

2.2 Sosial Ekonomi

Sosiologi ekonomi adalah studi tentang bagaimana cara orang atau masyarakat memenuhi

kebutuhan hidup mereka terhadap barang dan jasa yang menggunakan sosiologi (Damzar 2002 :

7).

Kondisi sosial ekonomi adalah tatanan kehidupan sosial material maupun spiritual yang

meliputi rasa keselarasan, kesusilaan, ketentraman lahirnya dan batin yang memungkinkan bagi



setiap warga negara untuk mengadakan usaha untuk pemenuhan kebutuhan sosial lainnya yang

sebaik mungkin bagi diri sendiri keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak- hak

asasi manusia serta kewajiban manusia sesuai dengan pancasila (Adi, 1996: 20).

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.

a. Kondisi Pendidikan

Pendidikan memberikan peluang dan melahirkan lapisan elite sosial yang dapat menjadi

motor penggerak pembangunan ke arah kemajuan dan menjadikan masyarakat bersifat terbuka.

BPS tentang pendidikan (2010: 52) pendidikan mempunyai peranan penting bagi suatu bangsa

dan merupakan suatu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia, kualitas

sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan.



Menurut Tilaar (2002) mengemukakan pendidikan memilik nilai fungsi pada kehidupan

masyarakat dan bernegara sebagai berikut:

a. Pendidikan merupakan investasi manusia yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

b. Pendidikan merupakan usaha untuk meningkatkan kecerdasan, kualitas, keahlian dan

keunggulan suatu bangsa.

Selanjutnya Mangunwijaya (2008: 11), mengemukakan pendidikan sebagai upaya

mempengaruhi manusia dalam usaha membimbingnya menjadi dewasa. Usaha membimbing

yang dimaksud disini adalah usaha yang didasari dan dilaksanakan dengan sengaja.

Pendidikan akan membentuk pola pikir dan meningkatkan sumber daya manusia.

Pendidikan merupakan sarana meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberikan

sumbangan besar dalam merubah perilaku manusia sehingga wawasan semakin meningkat yang

pada gilirannya memberikan nilai tambah yang besar untuk memperbaiki kehidupan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah sarana meningkatkan

kualitas sumber daya manusia dan memberikan sumbangan besar dalam memperbaiki kehidupan

manusia di segala aspek kehidupan.

c. Kondisi Pendapatan

Pengertian pendapatan yang dikemukakan dalam kamus bahasa Indonesia (1990: 185)

Pendapatan adalah hasil kerja atau usaha.Sedangkan pendapatan rumah tangga adalah harta yang

diterima sebuah rumah tangga sebagai hasil usahanya.



Ensiklopedi Indonesia (1989: 169) mendefinisikan mengenai pendapatan adalah uang

yang diberikan untuk tiap sumbangan itu berupa tenaga.Pengertian pendapatan menurut Evers

(1985: 94) bahwa pendapatan adalah keseluruhan pendapatan rill rumah tangga yang diperoleh

melalui pendapatan formal, pendapatan informal dan penerimaan bukan pendapatan.

Pendapatan formal yakni segala penghasilan baik berupa uang atau barang yang bersifat

reguler dan diterima biasanya sebagai balas jasa atau prestasi dari sektor pendapatan ini berupa

pendapatan berupa uang dan pendapatan berupa barang.

Pendapatan sektor informal yaitu segala penggunaan baik berupa balas jasa dari sektor

informal. Pendapatan ini berupa: a) pendapatan dari usaha sendiri, b) pendapatan dari hasil

investasi, c) pendapatan dari keuntungan sosial. Penerimaan bukan pendapatan seperti warisan

penjualan yaitu hak milik seperti tanah dan bangunan.

Mangdeska (2012) mengemukakan Pendapatan menunjukan jumlah seluruh uang yang

diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu.Pendapatan terdiri dari

upah, penerimaan tenaga kerja dan pendapatan dari kekayaan. Pendapatan ada dua yaitu : a)

pendapatan perorangan merupakan pendapatan yang dihasilkan atau dibayarkan kepada

perorangan sebelum dikurangi pajak penghasilan perorangan, sebagian dibayarkan terhadap

pajak dan sebagian ditabung oleh rumah tangga. b) pendapatan disposible, jumlah pendapatan

yang saat ini dapat dibelanjakan atau ditabung oleh rumah tangga.

Pendapatan diperoleh sesorang dalam setiap masyarakat, termasuk pendapatan yang

diperoleh tanpa melakukan apapun.Pendapatan berhubungan dengan suatu usaha yang dilakukan



untuk mendapatkan suatu balasan dari hasil usaha yang dilakukannya.Kebutuhan ekonomi

sebuah keluarga menuntut kepala keluarga maupun anggota keluarga berusaha dalam

memenuhinya untuk kepuasan dan kebutuhan hidup.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah jumlah keseluruhan uang atau barang

yang diterima sebagai hasil kerja yang dilakukan oleh masing-masing pekerja.Pendapatan adalah

suatu hal yang penting dalam pemenuhan kebutuhan hidup.Semakin tinggi pendapatan seseorang

maka semakin bagus tingkat kehidupan seseorang dan begitu sebaliknya semakin rendah

pendapatan seseorang maka semakin kurang bagus tingkat kehidupan seseorang, karena saat ini

segala yang menyangkut tentang kehidupan dinilai dengan materi.

d. Kondisi Tempat Tinggal

Pada awalnya fungsi rumah hanya untuk bertahan diri.namun lama kelamaan berubah

menjadi tempat tinggal keluarga. Selain kebutuhan sandang dan pangan, rumah dikategorikan

juga sebagai bagian kebutuhan primer.Dikatakan kebutuhan primer karena rumah sangat

diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, rumah biasanya berfungsi sebagai tempat tinggal atau

hunian dan sarana pembinaan keluarga (BPS, 2010:62).

Menurut WORD Health Organization (2013), rumah adalah struktur fisik atau bangunan

untuk tempat berlindung, dimana lingkungan berguna untuk kesehatan jasmani dan rohani dan

keadaan sosialnya baik demi kesehatan keluarga maupun individu.



Berdasarkan pendapat - pendapat diatas, dalam penelitian ini rumah adalah kebutuhan

primer yang mutlak dimiliki oleh manusia dalam upaya sosialisasi dan melindungi diri dari

ancaman yang mengganggu kelangsungan hidup anggota keluarganya.

2.3 Dampak Keberadaan Industri Terhadap Sosial Ekonomi

Dampak adalah suatu perubahan yang disebabkan oleh suatu kegiatan, suatu usaha

investasi dalam kegiatan pembangunan memilki kemampuan potensial menimbulkan

dampak.Konsep dampak diartikan sebagai pengaruh munculnya aktifitas manusia dalam

pembangunan terhadap lingkungan termasuk manusia.

Sehubungan dengan itu Soemartono (2011:78) 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 (2000:98) 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.

e. Pola pemanfaatan sumber daya alam.

Menurut Soemarwoto (2001) untuk dapat melihat dan menjelaskan bahwa suatu dampak

dan perubahan telah terjadi pada suatu kawasan, maka kita harus mempunyai perbandingan

sebagai bahan acuan, salah satu bahan acuan adalah keadaan sebelum terjadinya perubahan.

Keberadaan industri Pabrik kelapa sawit (PKS) di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan

Hulu ini memberikan pengaruh terhadap masyarakat yang bermukim di sekitar industri tersebut.

Pengaruh sosial yang terlihat adanya pembangunan fasilitas umum seperti mushalla atas



partisipasi industri terhadap masyarakat, kesejahteraan masyarakat meningkat sehingga

menentukan status keluarga masyarakat disekitar industri. Selain itu juga berpengaruh terhadap

kondisi ekonomi yang terjadi pada individu atau pada keluarga pekerja yang berada dekat

dengan industri, pengaruh yang ditimbulkan bisa meliputi pendapatan kepala keluarga,

perubahan jenis usaha dan tingkat kesejahteraan keluarga. Pengaruh yang ditimbulkan secara

eksternalitas dari keberadaan industri adalah pengaruh yang ditimbulkan pada individu atau

keluarga yang sebenarnya tidak memanfaatkan keberadaan industri tersebut secara langsung.

3. Tenaga Kerja

Tenaga kerja/manpower adalah penduduk dalam usia kerja berusia 15 tahun 64 tahun atau

jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada

permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut

(Mulyadi S, 2003: 59).

Tenaga kerja adalah mereka yang melakukan pekerjaan untuk memperoleh pendapatan dan

lama bekerja paling sedikit satu jam secara perorangan dalam seminggu. Angkatan kerja adalah

penduduk usia kerja yaitu 15 tahun keatas, yang bekerja, sementara tidak bekerja, dan yang

sedang mencari pekerjaan (Basir Barthos: 2009).

Berdasarkan UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 1 ayat 2 menyatakan

“bahwa ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu

sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.” Menurut pasal 3 menyatakan “bahwa pekerja/buruh

adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.”



Bekerja adalah melakukan kegiatan dengan maksud memperoleh penghasilan atau

keuntungan selama paling sedikit satu jam dalam satu minggu (Basir Barthos: 2009). Menurut

Soedarso dalam Tesa (2010), tenaga kerja adalah manusia yang digunakan dalam proses

produksi, pengertian tenaga kerja meliputi keadaan fisik jasmani, keahlian, kemampuan, berfikir

yang dimiliki oleh tenaga kerja, keadaan tenaga kerja dipengaruhi beberapa hal yaitu keuletan,

kekuatan, kesehatan, keterampilan, daya cipta, pendidikan, intelegensi dan sebagainya.

Berdasarkan pendapat di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa tenaga kerja merupakan

faktor penting dalam proses produksi karena tenaga kerja mampu menggerakkan faktor-faktor

industri yang lain untuk mernghasilkan suatu barang dan jasa.

4. Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja merupakan jumlah tertentu dari tenaga kerja yang digunakan

dalam suatu unit usaha tertentu atau dengan kata lain penyerapan tenaga kerja adalah jumlah

tenaga kerja yang bekerja dalam suatu unit usaha. Menyerap tenaga kerja maknanya adalah

menghimpun orang atau tenaga kerja di suatu lapangan usaha, untuk dapat sesuai dengan

kebutuhan usaha itu sendiri. Dalam ilmu ekonomi seperti kita ketahui faktor-faktor produksi

yang terdiri dari: tanah, modal, tenaga kerja, skill. Salah satu faktor tersebut adalah tenaga kerja

yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki agar tenaga kerja yang dimiliki

dalam sektor industri, modal utama yang dibutuhkan adalah sumber daya manusia.



Penyerapan tenaga kerja yang ada dalam penelitian ini ada yang berasal dari tenaga kerja

industri dan tenaga kerja di luar industri.Maksudnya adalah tenaga kerja industri merupakan

tenaga kerja yang diserap dan bekerja langsung di industri.Sedangkan tenaga kerja di luar

industri adalah tenaga kerja bukan industri yang memiliki usaha dan melakukan aktivitas di

sekitar industri namun memberikan kontribusi terhadap aktivitas dalam kelangsungan kegiatan

perindustrian.

5. Pola Aktivitas

Menurut W.J.S Poewadarminto (2013), aktivitas adalah kegiatan atau kesibukan. Pola

aktivitas bagi masyarakat khususnya yang memiliki usaha atau yang berjualan di sekitar industri

ini dimulai pukul 6 pagi sampai jam 6 sore.Sedangkan bagi pekerja industri aktivitasnya dimulai

dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Jadi dapat disimpulkan pola aktivitas Masyarakat dilakukan

pada pagi hari sampai sore hari yaitu pada jam 6 pagi sampai jam 6 sore baik yang bekerja

sebagai tenaga kerja di industri maupun yang memiliki usaha di sekitar industri.

1.4 Konsep Islam

Tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi terkait dengan sumber daya alam dapat

dirujuk pada QS Yaasiin:

Artinya: “Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati.

Kami hidupkan bumi itu dan Kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka

makan (QS 36: 33).



Ayat di atas menunjukkan bahwa pada awalnya bumi ibarat planet yang mati karena tidak

ada kehidupan didalamnya.Namun dalam perkembangannya bumi menjadi tempat yang sesuai

bagi kehidupan dan Allah menyediakan tanaman bagi manusia.Selain berfungsi sebagai suplai

oksigen bagi kehidupan, dari tanaman juga dapat dipanen misalnya diambil bijinya untuk

dikonsumsi.Ayat di atas juga menunjukkan bahwa pada dasarnya tanaman mestinya

dibudidayakan agar dapat digunakan sebagai makanan. Tanpa adanya budidaya maka tanaman

yang ada tidak akan mampu memenuhi kebutuhan manusia. Oleh sebab itu ayat ini diikuti

dengan ayat berikutnya:

Artinya: “Dan kami jadikan padanya kebun – kebun kurma dan anggur dan Kami pancarkan

padanya beberapa mata air”. (QS Yaasiin 34)

Dijadikannya kebun – kebun menunjukkan Allah membimbing manusia untuk budidaya.

Saat ini Peran saudara-saudara kita dari Teknik Pertanian sangat penting karena mereka

memperbaiki cara budidaya dengan menemukan alat-alat budidaya sehingga produktivitas

tanaman dapat optimal juga mata air tidak sekedar dimaknai secara harfiah adanya mata air

semata namun dapat pula dimaknai pemanfaatan air. Pada awalnya mereka mengambil air dari

mata air untuk menyirami tanaman dan memberi minum ternak, kemudian mengalirkannya

menjadi saluran irigasi dan Allah menurunkan hujan bukanlah tanpa makna apalagi hanya

menyebabkan banjir tapi Allah menurunkan hujan agar manusia dapat berkpikir dan

memanfaatkan misal menjadi cadangan air untuk sawah tadah hujan dan saat ini diciptakan pula

bendungan-bendungan yang mampu menampung air hujan sehingga air hujan ini memberi

makna bagi manusia sebagaimana firman Allah dalam QS Al Baqarah 22:



Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan

Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-

buahan sebagai rizki untukmu; karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi

Allah, padahal kamu mengetahui”.

Proses budidaya menjadikan produksi pertanian dapat melebih dari yang dibutuhkan oleh

pemilik kebun sehingga memunculkan teknologi baru yaitu pengolahan hasil pertanian.

Sebagaimana dalam ayat selanjutnya:

Artinya: “Supaya mereka dapat makan dari buahnya, dan dari apa yang diusahakan

oleh tangan mereka. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?”.(QS Yaa Siin 35).

Ayat di atas secara struktural menjelaskan bahwa hasil dari budidaya adalah panen yang

dapat dikonsumsi yang kemudian karena ada dalam jumlah lebih maka tangan mereka

mengusahakan sesuatu yaitu melalui olah pikirnya mereka manusia mencoba memanfaatkan

hasil panen agar dapat lebih awet.

Kemampuan manusia dalam pengolahan hasil pertanian yang cukup medapat sorotan Al

Qur’an adalah pengolahan buah/biji menjadi minuman bukannya makanan:

Artinya: “Dan dari buah kurma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rizqi

yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar – benar terdapat tanda (kebesaran

Allah) bagi orang yang memikirkan”. (QS An Nahl: 67).



Hasil pertanian dan olahannya yang tidak kita konsumsi maka semestinya menjadi bagian

untuk diperjual-belikan agar dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia.

Dari Rifaah bin Rafi’ah ra. Bahwasanya Nabi SAW pernah ditanya: pekerjaan mana yang

paling baik? Beliau menjawab: “karya tangan seseorang dan tiap-tiap penjualan yang baik (HR

Bazzar. Hadits shahih menurut Akim)

Hadits di atas menunjukkan bahwa pekerjaan yang baik ada dua yaitu memproduksi dan

menjual yang baik.Memproduksi sendiri (atau menjadi produsen) menjadikan kita yakin tentang

kehalalan bahan yang kita produksi. Apabila kita tidak mampu melakukannya maka jadilah

penjual yang baik yaitu mengetahui kehalalan barang yang dijual dan cara penjualan yang halal

(ini penting bagi calon ahli teknologi industry pertanian). Kadangkala produk yang kita jual

adalah produk halal namun karena dijual pada saat yang tidak tepat menjadikan kiat melakukan

penjualan yang tidak baik. Misalnya coklat adalah produk yang baik dan halal sehingga menjadi

barang dagangan yang baik, namun jika kita menjual dalam kaitan dengan perayaan hari besar

agama lain atau valentine day yang merupakan perayaan cinta bebas yg tidak diajarkan dalam

Islam, maka kita telah melakukan penjualan yang tidak baik

1.5 Kerangka Pemikiran



Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan

dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka

berpikir ini sebagai penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek

permasalahan (Suriasumantri dalam Sugiyono,2009:92).

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiraan

Dari kerangka pemikiran diatas maka dapar dijelaskan bahwa keberadaan   PKS PT.

Perkebunan Nusantara V Tandun berdampak pada Sosial Ekonomi masyarakat yang bertujuan

untuk peningkatan taraf hidup hidup masyarakat.

2.6 Penelitian Terdahulu

Tommy H Pandiangan (2008) Padang: FIS UNP, melakukan penelitian dengan judul

“Respon Masyarakat Terhadap Operasional Pabrik Kelapa Sawit PT. Mustika Agung

Sawit Sejahtera di Kelurahan Balai Raja Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis”,

permasalahan dalam penelitian ini adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat di kelurahan Balai

Raja sangat memprihatinkan, yang mana sebagian besar penduduknya bermata pencaharian

sebagai petani yang berpenghasilan pas-pasan. Keterbatasan keterampilan dan tingkat pendidikan

yang rendah merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kemiskinan di kelurahan ini.Hasil

dari penelitian ini yaitu Dengan kehadiran Pabrik kelapa sawit PT. Mustika Agung Sawit

Peningkatan
taraf hidup
masyarakat

Dampak Sosial
Ekonomi

Industry PKS PT.
Perkebunan Nusantara V
Tandun



Sejahtera ditengah-tengah masyarakat Balai raja membawa pengaruh yang baik kepada

mayarakat dan juga perkembangan kelurahan Balai raja. Seperti yang terlihat dengan kehadiran

PKS tersebut memicu kehadiran fasilitas pelayanan umum yang lain seperti berdirinya SPBU

dan pembangunan hotel.

Selanjutnya Penelitian yang dilakukan oleh Saidatul Nafisa (2010), dengan judul

penelitian ”Dampak Keberadaan Industri Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

di Kelurahan Batung Taba Kecamatan Lubuk Begalung Padang (Studi Kasus PT. Batang

Hari Barisan, PT. Teluk Luas dan PT. Inkasi Raya di Kelurahan Batung Taba Kecamatan

Lubuk Begalung Padang)”, permasalahan dalam penelitian ini yaitu Perubahan langsung

dengan keberadaan industry tersebut  dilihat dari terjadinya penyerapan tenaga kerja yang

dilakukan oleh industri terhadap masyarakat setempat yang tinggal di Kelurahan Batung Taba

yang bekerja langsung sebagai tenaga kerja di industri. Sedangkan perubahan tidak langsung

timbulnya beberapa usaha seperti usaha rumah makan, warung minuman, rumah sewa/kontrakan,

bengkel dan lain sebagainya yang secara tidak langsung menunjang kelancaran aktivitas tenaga

industri yang bekerja tersebut. Hasil dari penelitian adalah Dengan adanya industri di Kelurahan

Batung Taba, berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat dengan meningkatnya

pendapatan dengan adanya perubahan mata pencaharian sebagian masyarakat ke sektor industri,

terbukanya perluasan lapangan kerja, kesempatan kerja mengakibatkan makin banyak

pendapatan masyarakat menggantungkan perekonomian pada keberadaan industri.

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh M. Hamka (2011), dengan judul penelitian

“Study Analisis Dampak dan Manfaat Perkebunan Sawit terhadap Tingkat Kesejahteraan



Masyarakat Sekitar Perkebunan Kabupaten Siak”, permasalahan dalam penelitian ini adalah

arah dari kebijakan pengembangan perkebunan besar kelapa sawit sangat top down dan tidak

mengakomodasikan kondisi-kondisi internal yang ada pada lokasi-lokasi penyediaan areal

perkebunan, akibatnya terjadi kesenjangan antara ambisi pemerintah dan perusahaan besar untuk

menjadikan Indonesia sebagai yang terbesar dunia di bidang perkebunan kelapa sawit. Hasil dari

penelitian adalah keberadaan perkebunan besar kelapa sawit tidak menyentuh sama sekali

permasalahaan riil yang dihadapi rakyat dan merupakan pintu terakhir bagi pemusnahan hutan di

atas bumi Indonesia. Rakyat telah mengusahakan sumber daya hutan menurut kearifan

tradisional secara turun-temurun, dan membangun kelembagaan ekonomi berbasiskan sumber

daya alam. Ternyata kebijakan yang ada sangat mengabaikan konsep pengelolaan sumber daya

hutan menurut pengetahuan lokal dan penguasaan hak atas akses sumber daya alam secara adat.

Tabel 2.7
Konsep Operasional

Defenisi Konsep Variabel Indikator Skala
Pengukuran

1. PKS PT. Perkebunan Nusantara
V Lima Tandun.
Perkebunan adalah kegiatan
yang mengusahakan tanaman
tertentu pada tanah atau media
tumbuh lainnya dlam ekosistem
yang sesuai, mengolah dan
memasarkan barang dan jasa
hasil tanaman tersebut dengan
bantuan ilmu pengetahuan da
teknologi, pemodalan serta
manajemen untuk mewujudkan
kesejahteraan bagi pelaku usaha
perkebunan dan masyarakat.
Istilah Perusahaan Perkebunan

1. Aspek Sosial

2. Aspek Ekonomi

1. Pranata sosial

2.Sikap dan
Persepsi
masyarakat
terhadap
rencana usaha
dan pekerjaan.

3. Pelapisan
Sosial
dikalangan
masyarkat.

4. Tingkat

1.Sangat
Berdampak
Baik
76-100%

2.Berdampak
Baik
56-75%

3.Cukup
Berdampak
baik
40-45%

4.Kurang



dibatasi pengertiannya yaitu
Perusahaan Perkebunan Kelapa
Sawit.

2. Sosial Ekonomi
Istilah Sosial Ekonomi dibatasi
pengertiannya yaitu Kondisi
Pendidikan, Kondisi Pendapatan,
Kondisi Tempat Tinggal dan
Dampak Keberadaan Industri
terhadap sosial ekonomi.

3. Masyarakat
Masyarakat adalah sekelompok
manusia yang memiliki rasa dan
kesadaran bersama, di mana
mereka berdiam (bertempat
tinggal) dalam daerah yang sama
yang sebagian besar atau seluruh
warganya memperlihatkan
adanya adat istiadat serta
aktivitas yang sama pula.

pendapatan.

5.Kesempatan
bekerja dan
berusaha.

6. Sarana dan
prasarana
infrastruktur.

Berdampak
baik
0-39%

Konsep Operasional


