
BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Gambaran Umum Responden

Seperti yang diutarakan pada bab sebelumnya, bahwa responden dalam penelitian ini

adalah sebanyak 100 orang yang terdiri dari masyarakat Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan

Hulu. Dengan jumlah responden tersebut penulis mencoba untuk mengetahui Dampak

Keberadaan PT. Perkebunan Nusantara V Lima Tandun Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat di

Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu

Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Tandun Dan Pimpinan PT

Perkebunan Nusantara V Lima Tandun . Dari hasil survey di peroleh jumlah sampel 100

responden. Gambaran umum penelitian ini meliputi jenis kelamin, karakteristikumur, dan

pendidikan.

5.2 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan identifikasi menurut jenis kelamin akan dilihat jumlah distribusi masyarakat

Kecamatan Tandun berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, yang hasilnya dapat

dilihat padatabel berikut:

Tabel 5.1



Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.

Jenis kelamin Responden Persentase

Laki-laki 70 70%

Perempuan 30 30%

Total 100 100%

Sumber Data: Data diolahan, 2014.

Masyarakat Kecamatan Tandun yang menjadi responden dalam penelitian ini lebih

banyak laki-laki 70 orang (70%), bila dibandingkan dengan jumlah responden perempuan 30

orang (30%), hal ini dikarenakan populasi dan  sampel yang di ambil per kepala keluarga.

5.3 Responden Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan identifikasi menurut pendidikan akan dilihat jumlah distribusi responden

menurut jenjang pendidikannya, yang hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.2
Jumlah Responden Berdasarkan Pendidikan

Jenis kelamin Responden Persentase

Sarjana 28 28%

SMA Sederajat 27 27%

SLTP Sederajat 35 35%

Jumlah 100 100%
Sumber Data: Data olahan, 2014

Responden yang mempunyai pendidikan SLTP Sederajat lebih mendominasi dalam

penelitian ini yaitu 35 orang (35%). Hal ini menunjukkan tingkat pendidikan masih rendah di

Kecamatan Tandun di karenakan faktor biaya .



5.4 Analisa Data

a. Observasi/Pengamatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode observasi. Observasi yang penulis

lakukan pada bulan November sebelum menyebarkan kuesioner kepada responden. Dalam

melakukan pengamatan penulis turun ke lapangan yaitu di PT Perkebunan Nusantara V Lima

Tandun dan di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 5 kali. Penulis

mendapatkan data sebagai berikut :

1. Dampak Sosial

Keberadaan PT Perkebunan Nusantara V Lima tandun berdampak  pada pembangunan

fasilitas Umum (rumah Ibadah), pendidikan (Gedung Sekolah), kesehatan (Poliklinik,

Puskesmas, Pos KB dan Rumah sakit), dan terhadap Pranata sosial/lembaga yang tumbuh

dikalangan masyarakat, menentukan dampak keberadaan PT Perkebunan Nusantara V Lima

Tandun, Berikut penulis tampilkan infrastuktur dari hasil observasi yang ada di Kecamatan

Tandun Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel.

Tabel 5.3
Jumlah Sarana dan Prasarana yang ada di Kecamatan Tandun .

No Nama Sarana Kondisi Jumlah



Layak Kurang

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Jalan Kecamatan
Jembatan Desa
Rumah Ibadah
Pasar Umum
Gedung SD Negeri
Gedung SMTP Negri
Gedung SMTA  Negri
Poliklinik
Puskesmas
Pos KB
Rumah sakit

36
3
15
3
18
5
3
2
2
9
1

10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

46
3
15
3
18
5
3
2
2
9
1

Sumber: Data Olahan, 2014

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana  yang di bangun Oleh

Pihak PT Perkebunan Nusantara V Lima Tandun  masih dalam kondisi layak salah satunya

adalah jalan desa dan jembatan desa. Seharusnya pemerintah desa juga memperhatikan sarana

prasarana  yang masih belum layak tersebut supaya lebih bermamfaat bagi  masyrakat desa

dalam melakukan aktivitas yang menggunakan jalan desa dan jembatan tersebut.

2. Dampak Ekonomi

Keberadaan PT Perkebunan Nusantara V Lima Tandun, berdampak terhadap perekonomian

masyarakat dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, adanya perubahan mata pencaharian

sebagian masyarakat ke sektor industri, terbukanya perluasan lapangan kerja, kesempatan kerja

mengakibatkan makin banyak pendapatan masyarakat menggantungkan perekonomian pada

keberadaan PT Perkebunan Nusantara V Tandun.

b. Kuesioner/Angket



Analisa data dari jawaban responden mengenai pernyataan yang berhubungan dengan

damak keberadaan PT Perkebunan Nusantara V Lima Tandun terhadap sosial ekonomi

masyarakat, dimana pernyataan dikelompokkan ke dalam tabel berdasarkan indikator-indikator

variabel penelitian yang akan penulis jelaskan sebagai berikut.

5.5 Dampak Keberadaan PKS PT. Perkebunan Nusantara V Terhadap Sosial Ekonomi

Masyarakat Di Kecamatan Tandun Kabupatn Rokan Hulu.

Perkebunan merupakan salah satu yang penting dalam struktur perekonomian saat ini,

juga sebagai mata rantai dalam dunia usaha yang utama, perkebunan sangat memberi arti yang

penting dalam pembangunan serta pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Dilihat secara subtansial, kebijakan konversi hutan dan perkebunan besar kepalapa sawit

tidak menyentuh sama sekali permasalahan riil yang dihadapi rakyat dan merupakan pintu

terakhir bagi pemusnahan hutan diatas bumi Indonesia. Rakyat telah mengusahakan sumber daya

hutan menurut kearifaan 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 local dan penguasaan hak atas

akses sumber daya alam secara adat.

Disamping itu, arah dari kebijakan pengembangan perkebunan kelapa sawit sangat top

down dan tidak mengakomodasikan kondisi-kondisi internal yang ada pada lokasi-lokasi

penyedian areal perkebunan. Akibatnya terjadi kesenjangan antara ambisi pemerintah dan



perusahaan besar untuk menjadikan Indonesia sebagai yang terbesar dunia dibidang perkebunan

kelapa sawit.

Namun disisi lain dengan keberadaan perkebunan kelapa sawit telah menyebabkan

munculnya sumber-sumber pendapatan baru yang bervariasi. Sebelum dibukanya kawasan

perkebunan di pedesaan, misalya sumber pendapatan masyarakat relative homogen, yakni

menggantungkan hidupnya pada sektor primer, memanfaatkan sumber daya alam seperti apa

adanya tanpa penggunaan teknologi yang berarti. Pada umumnya masyarakat hidup dari sektor

pertanian sebagai petani tanaman pangan terutama palawija. Selain teknologi yang digunakan

sangat sederhana dan monoton sifatnya tanpa pembaharuan . orientasi usahanya juga terbatas

kepada pemenuhan kebutuhan keluarga untuk satu atau dua hari mendatang tanpa perencanaan

pengembangan usaha yang jelas (subsisten).

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).

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.

h.

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.

5.6 Faktor Aspek Sosial

Keberadaan PT Perkebunan Nusantara V Lima tandun berdampak  pada pembangunan

fasilitas Umum (rumah Ibadah), pendidikan (Gedung Sekolah), kesehatan (Poliklinik,

Puskesmas, Pos KB dan Rumah sakit), dan terhadap Pranata sosial/lembaga yang tumbuh

dikalangan masyarakat, adat istiadat Infrastruktur dan sarana juga menentukan dampak

keberadaan PT Perkebunan Nusantara V Lima Tandun, Berikut penulis tampilkan infrastuktur



dari hasil observasi yang ada di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu yang dilihat dari

indikator dapat dilihat dari jawaban responden pada tabel berikut:

Tabel 5.4
Tanggapan Responden Tentang Keberadaan PT. Perkebunan Nusantara V Tandun
Berdampak terhadap, Pembangunan Fasilitas Umum, Pendidikan, dan Kesehatan.

No. Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)

1.

2.

3.

4.

Setuju

Ragu-Ragu

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

32

25

35

8

32%

25%

32%

8%

Jumlah 100 100 %

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jawaban responden tentang Keberadaan PT.

Perkebunan Nusantara V Tandun Berdampak pada Pembangunan Fasilitas Umum, Pendidikan,

Kesehatan dan Terhadap Pranata Sosial Lembaga-Lembaga Yang Tertumbuh Dikalangan



Masyarakat, Adat Istiadat dan Kebiasaan Yang Berlaku sebanyak 32 orang (32%) responden

menjawab setuju, 25 orang (25%) responden menjawab ragu-ragu, Resonden yang menjawab

tidak setuju sebanyak 35 orang (35%), dan yang terakhir responde yang menjawab sangat tidak

setuju adalah 8 orang (8%).

Berdasarkan data tabel di atas, diketahui lebih banyak jawaban responden tersebut

mengatakan kurang setuju karena Keberadaan PT. Perkebunan Nusantara V Tandun masih

kurang Berdampak, pada Pembangunan Fasilitas Umum, Pendidikan, Kesehatan dan Terhadap

Pranata Sosial Lembaga-Lembaga Yang Tertumbuh Dikalangan Masyarakat, Adat Istiadat dan

Kebiasaan Yang Berlaku. Hal ini didukung oleh pernyataan karyawan PT. Perkebunan Nusantara

V Lima Tandun yaitu Bapak Ahmad Beliau mengatakan bahwa:

“keberadaan PT Perkebunan Nusantara V kami merasakan sangat banya berdampak
bagi masyarakat, pada pembangunan fasilitas umum Pihak PTPN Nusantara V saat ini
telah banyak mendirikan rumah ibadah seperti masjid, musolah dan greja, pada bidang
kesehatan dan juga Pihak PT Perkebunan Nusantara V menyediakan sarana dan
Prasarana seperti Poliklinik, Puskesmas, Pos KB dan Rumah sakit (wawancara, 5 maret
2014, 14: 15 WIB)

Dari kutipan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan PT Perkebunan

Nusantara V sangat banyak berdampak terhadap masyarakat seperti pada pembangunan fasilitas

umum Pihak PTPN Nusantara V saat ini telah banyak mendirikan rumah ibadah seperti masjid,

musolah dan greja, pada bidang kesehatan Pihak PT Perkebunan Nusantara V menyediakan

sarana dan Prasarana seperti Poliklinik, Puskesmas, Pos KB dan Rumah sakit

Kemudian untuk mengetahui jawaban responden tentang keberadaan PT. Perkebunan

Nusantara V Tandun menyebabkan pemicu konflik sosial dikalangan masyarakat yang



berdampak negatif seperti pada bidang penyerapan tenaga kerja, PT. Perkebunan Nusantara V

Tandun kurang mengutamakan tenaga kerja local dan pengolahan limbah dan asap pabrik yang

belum dapat ditangani dengan maksimal oleh pihak perusahaan yang dapat mengakibatkan

pencemaran air sungai dan polusi udara, dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 5.5
Tanggapan Responden terhadap keberadaan PT. Perkebunan Nusantara V
Tandun menyebabkan pemicu konflik sosial dikalangan masyarakat pada
bidang penyerapan tenaga kerja, pihak perusahaan kurang mengutamakan
tenaga kerja local (pribumi) dan pada pengolahan limbah dan asap pabrik yang
belum dapat ditangani dengan maksimal oleh pihak perusahaan yang dapat
mengakibatkan pencemaran air sungai dan polusi udara.

No. Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)

1.

2.

3.

4.

Setuju

Ragu-Ragu

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

22

40

15

23

22%

40%

15%

23%

Jumlah 100 100 %

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jawaban responden tentang keberadaan PT.

Perkebunan Nusantara V Tandun menyebabkan akumulasi (pemicu) konflik sosial dikalangan

masyarakat yang berdampak negatif pada bidang penyerapan tenaga kerja, PT. Perkebunan

Nusantara V Tandun kurang mengutamakan tenaga kerja local dan pengolahan limbah dan asap

pabrik yang belum dapat ditangani dengan maksimal oleh pihak perusahaan yang dapat

mengakibatkan pencemaran air sungai dan polusi udara sebanyak 32 orang (32%) responden



menjawab setuju, 40 orang (40%) responden menjawab ragu-ragu, 15 orang (15%) responden

menjawab tidak setuju, kemudian 23 orang (23%) menjawab sangat tidak setuju.

Dari data diatas terlihat bahwa responden lebih banyak menjawab ragu-ragu dengan jumlah

responden 40 orang (40%), responden menjawab ragu-ragu karena keberadaan PT. Perkebunan

Nusantara V Tandun menyebabkan akumulasi (pemicu) konflik sosial dikalangan masyarakat

yang masih adanya berdampak negatif seperti pada bidang penyerapan tenaga kerja, PT.

Perkebunan Nusantara V Tandun kurang mengutamakan tenaga kerja lokal dan pengolahan

limbah dan asap pabrik yang belum dapat ditangani dengan maksimal oleh pihak perusahaan

yang dapat mengakibatkan pencemaran air sungai dan polusi udara, Hal ini tidak sesuai oleh

Pernyataan karyawan PT. Perkebunan Nusantara Lima Tandun yaitu Bapak Ahmad Beliau

mengatakan bahwa :

“Mengenai penyerapan tenaga kerja pihak PT Perkebunan Nusantara V banyak merekrut
tenaga kerja luar dibandingkan dengan tenaga kerja local, untuk pengolahan limbah PT
Perkebunan Nusantara V masih kurang efektif, ini dapat dilihat masih adanya pencemaran
sungai yang berasal dari limbah PT Perkebunan Nusantara V dan pencemaran udara belum
bisa diatasi oleh PT Perkebunan Nusantara V ini. (wawancara, 5 maret 2014, 14: 15 WIB)

Dari kutipan wawancara diatas maka penulis dapat disimpulkan bahwa PT Perkebunan

Nusantara V banyak merekrut tenaga kerja luar dan pada pengolahan limbah belum efektif hal

ini dibuktikan masih adanya pencemaran sungai oleh limbah dari PT.perkebunan Nusantara V

dan pencemaran udara.

Untuk melihat jawaban responden tentang masyarakat setempat dilibatkan oleh PT.

Perkebunan Nusantara V dalam proses sosial/kerjasama sehingga akumulasi (peningkatan)

konflik berdampak seperti pada bidang penyerapan tenaga kerja, PT. Perkebunan Nusantara V



Tandun kurang mengutamakan tenaga kerja lokal dan pengolahan limbah dan asap pabrik yang

belum dapat ditangani dengan maksimal oleh pihak perusahaan yang dapat mengakibatkan

pencemaran air sungai dan polusi udara dapat teratasi, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.6
Jawaban Responden Tentang masyarakat setempat dilibatkan oleh PKS PT.
Perkebunan Nusantara V dalam proses kegiatan sosial/kerjasama untuk
kepentingan masyarakat kecamatan tandun

No. Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)

1.

2.

3.

4.

Setuju

Ragu-Ragu

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

28

25

30

17

28%

25%

30%

17%

Jumlah 100 100 %

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jawaban responden tentang masyarakat setempat

dilibatkan oleh PT. Perkebunan Nusantara V dalam proses kegiatan sosial/kerjasama untuk

kepentingan masyarakat di kecamatan tandun sebanyak  28 orang (28%) responden menjawab

setuju, 25 orang (25%) responden menjawab ragu-ragu, 30 orang (30%) responden menjawab

tidak setuju, kemudian 17 orang (17%) menjawab sangat tidak setuju.

Dari data diatas terlihat bahwa responden lebih banyak menjawab tidak setuju responden

30 orang (30%), responden menjawab tidak setuju karena masyarakat setempat tidak dilibatkan

oleh PT. Perkebunan Nusantara V dalam proses kegiatan  sosial/kerjasama hal ini tidak sesuai



dengan pernyataan karyawan PT. Perkebunan Nusantara Lima Tandun yaitu Bapak Ahmad

Beliau mengatakan bahwa:

“pada kegiatan sosial pihak PT Perkebunan Nusantara V sudah banyak dilakukan
seperti kegiatan bina lingkungan, sunatan massal, kegiatan zikir akbar, dan juga baru
baru ini PT Perkebunan Nusantara V Lima juga memberikan bantuan paket sembako
gratis kepada warga masyarakat di kecamatan, dan di dalam setiap kegiatan itu
masyarakat selalu dilibatkan”.(wawancara, 5 Maret 2014, 14: 15 WIB).

Dari kutipan wawancara diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa PT Perkebunan

Nusantara V masyarakat setempat slalu dilibatkan dalam proses kegiatan  sosial/kerjasama

Untuk melihat jawaban responden tentang adanya alkulturasi (pembauran), asimilasi dan

integrasi (penyesuaian) yang diterapkan oleh PT. Perkebunan Nusantara V Tandun berpengaruh

terhadap kehidupan masyarakat setempat, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.7
Jawaban Responden Tentang adanya alkulturasi (pembauran), asimilasi dan
integrasi (penyesuaian) yang diterapkan oleh PKS PT. Perkebunan Nusantara V
Tandun berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat setempat.

No. Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)



1.

2.

3.

4.

Setuju

Ragu-Ragu

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

20

15

50

15

20%

15%

50%

15%

Jumlah 100 100 %

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jawaban responden tentang adanya alkulturasi

(pembauran), asimilasi dan integrasi (penyesuaian) yang diterapkan oleh PT. Perkebunan

Nusantara V Tandun berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat setempat sebanyak 20 orang

(20%) responden menjawab setuju, 15 orang (15%) responden menjawab ragu-ragu, 50 orang

(50%) responden menjawab tidak setuju, kemudian 15 orang (15%) menjawab sangat tidak

setuju.

Dari data diatas terlihat bahwa responden lebih banyak menjawab tidak setuju responden 50

orang (50%), responden menjawab tidak setuju karena adanya alkulturasi (pembauran), asimilasi

dan integrasi (penyesuaian) yang diterapkan oleh PT. Perkebunan Nusantara V Tandun tidak

begitu berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat setempat. pernyataan karyawan PT.

Perkebunan Nusantara Lima Tandun yaitu Bapak Ahmad Beliau mengatakan bahwa :

”Adanya pembaharuan di masyarakat yang tingal di sekitar PT Perkebunan Nusantara V
Lima Tandun banyak berpengaruh terhadap masyarakat  disini, masyarakat asli menyambut
baik terhadap orang-orang pendatang sehingga sekarang ini masyarakat sudah banyak
bercampur antara masyarakt asli dan pendatang sudah terjalin silahturahim yang kuat
sudah seperti satu darah (wawancara, 5 maret 2014, 14: 15 WIB)



dari kutipan wawancara tersebut tentang adanya alkulturasi (pembauran), asimilasi dan

integrasi (penyesuaian) yang diterapkan oleh PT. Perkebunan Nusantara V Tandun berpengaruh

terhadap kehidupan masyarakat setempat

Untuk melihat jawaban responden tentang dengan keberadaan PT. Perkebunan Nusantara

V Tandun seluruh pelapisan (tingkatan) sosial masyarakat sudah menjadi sejahtera, seperti

meningkatnya kwalitas pendidikan, pendapatan, kesehatan, tempat tinggal, sarana dan prasarana

umum dan perkembangan daerah di Kecamatan Tandun, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.8
Jawaban Responden Tentang dampak keberadaan PKS PT. Perkebunan
Nusantara V Tandun terhadap kehidupan sosial masyarakat, sudah menjadi
sejahtera, seperti meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan, tempat tinggal,
sarana dan prasarana umum dan perkembangan daerah di Kecamatan Tandun.

No. Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)

1.

2.

3.

4.

Setuju

Ragu-Ragu

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

47

15

20

18

47%

15%

20%

18%

Jumlah 100 100 %

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jawaban responden tentang dengan keberadaan PT.

Perkebunan Nusantara V Tandun kehidupan sosial masyarakat sudah menjadi sejahtera, sperti

meningkatnya kualitas pendidikan, pendapatan, kesehatan, tempat tinggal, sarana dan prasarana

umum dan perkembangan daerah di Kecamatan Tandun sebanyak 47 orang (47%) responden



menjawab setuju, 15 orang (15%) responden menjawab ragu-ragu, 20 orang (20%) responden

menjawab tidak setuju, kemudian 18 orang (18%) menjawab sangat tidak setuju.

Dari data diatas terlihat bahwa responden lebih banyak menjawab setuju responden 47 orang

(47%), responden menjawab setuju karena dengan keberadaan PT. Perkebunan Nusantara V

Tandun kehidupan sosial masyarakat sudah menjadi sejahtera, sperti meningkatnya kualitas

pendidikan, pendapatan, kesehatan, tempat tinggal, sarana dan prasarana umum dan

perkembangan daerah di Kecamatan Tandun.  hal ini didukung oleh pernyataan karyawan PT.

Perkebunan Nusantara Lima Tandun yaitu Bapak Ahmad Beliau mengatakan bahwa:

“Semenjak adanya PT perkebunan Nusantara V Lima dampak yang dirasakan masyarakat sudah
mendekati sejahtera, sudah banyak memberikan bantuan pembangunan gedung-gedung
sekolah, sarana ibadah dan rumah sakit, dan memberikan bantuan dana beasiswa kepada
anak yang berprestasi. masyarakat yang bekerja sebagai karyawan dan masyarakat yang
memiliki usaha seperti warung makan dan pemilik rumah sewa semakin meningkat setelah
adanya industry PKS PT Perkebunan Nusantara V Lima. (wawancara, 5 maret 2014, 14: 15
WIB.

Dari kutipan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa PT Perkebunan Nusantara Lima

banyak memberikan bantuan pembangunan gedung-gedung sekolah, sarana ibadah dan rumah

sakit, dan memberikan bantuan dana beasiswa kepada anak yang berprestasi., serta berdampak

pula terhadap pendapatan masyarakat yang bekerja sebagai karyawan dan masyarakat yang

memiliki usaha seperti warung makan dan pemilik rumah sewa sehingga masyarakat sudah

mendekati sejahtera

Untuk melihat jawaban responden tentang keberadaan PT. Perkebunan Nusantara V Tandun

dapat merubah tatanan sosial (pengaturan) masyarakat di Kecamatan Tandun seperti perubahan

interaksi sosial, perubahan prilaku sosial, pandangan masyarakat terhadap lingkungan, perubahan



kepemilikan sumber daya alam (tanah/kebun) dan pola bercocok tanam, dapat dilihat pada tabel

dibawah ini :

Tabel 5.9
Jawaban Responden Tentang keberadaan PKS PT Perkebunan Nusantara V
Tandun dapat merubah interaksi sosial, prilaku sosial, pandangan masyarakat
terhadap lingkungan, perubahan kepemilikan sumber daya alam (tanah/kebun)
dan pola bercocok tanam.

No. Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)

1.

2.

3.

4.

Setuju

Ragu-Ragu

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

24

15

35

26

24%

15%

35%

26%

Jumlah 100 100 %

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jawaban responden tentang keberadaan PT.

Perkebunan Nusantara V Tandun dapat merubah interaksi sosial, prilaku sosial, pandangan

masyarakat terhadap lingkungan, perubahan kepemilikan sumber daya alam (tanah/kebun) dan

pola bercocok tanam sebanyak 24 orang (24%) responden menjawab setuju, 15 orang (15%)

responden menjawab ragu-ragu, 35 orang (35%) responden menjawab tidak setuju, kemudian 26

orang (26%) menjawab sangat tidak setuju.

Dari data diatas terlihat bahwa responden lebih banyak menjawab tidak setuju responden

35 orang (35%), responden menjawab tidak setuju karena keberadaan PT. Perkebunan Nusantara

V Tandun tidak dapat merubah tatanan sosial (pengaturan) masyarakat di Kecamatan Tandun



seperti perubahan interaksi sosial, perubahan prilaku sosial, pandangan masyarakat terhadap

lingkungan, perubahan kepemilikan sumber daya alam (tanah/kebun) dan pola bercocok tanam.

hal ini didukung oleh pernyataan karyawan PT. Perkebunan Nusantara Lima Tandun yaitu

Bapak Ahmad Beliau mengatakan bahwa:

“’keberadaan PT. Perkebunan Nusantara V Tandun berdampak pada kondisi kehidupan
social masyarakat yang dulunya dapat merubah tatanan sosial (pengaturan) masyarakat
di Kecamatan Tandun seperti perubahan interaksi sosial, perubahan prilaku sosial,
pandangan masyarakat terhadap lingkungan, perubahan kepemilikan sumber daya alam
(tanah/kebun) dan pola bercocok tanam (wawancara, 5 maret 2014, 14: 15 WIB.

Dari kutipan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan keberadaan PT

Perkebunan Nusantara V yang berdampak pada kondisi kehidupan social masyarakat yang

dulunya dapat merubah tatanan sosial (pengaturan) Masyarakat di Kecamatan Tandun

Untuk melihat jawaban responden tentang keberadaan PT. Perkebunan Nusantara V

Tandun berdampak (semakin berkembang) terhadap kelompok-kelompok dan organisasi sosial

yang ada di Kecamatan Tandun, seperti KKPA, petani plasma dan kelompok koperasi PUKK

dan koperasi unit desa (KUD), dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.10
Jawaban Responden Tentang keberadaan PKS PT. Perkebunan Nusantara V
Tandun berdampak (semakin berkembang) terhadap kelompok-kelompok dan
organisasi sosial yang ada di Kecamatan Tandun, seperti KKPA, petani plasma
dan kelompok koperasi PUKK dan koperasi unit desa (KUD).

No. Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)

1.

2.

3.

Setuju

Ragu-Ragu

Tidak Setuju

42

30

15

42%

30%

15%



4. Sangat Tidak Setuju 13 13%

Jumlah 100 100 %

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jawaban responden tentang keberadaan PT.

Perkebunan Nusantara V Tandun berdampak (semakin berkembang) terhadap kelompok-

kelompok dan organisasi sosial yang ada di Kecamatan Tandun, seperti KKPA, petani plasma

dan kelompok koperasi PUKK dan koperasi unit desa (KUD) sebanyak 42 orang (42%)

responden menjawab setuju, 30 orang (30%) responden menjawab ragu-ragu, 15 orang (15%)

responden menjawab tidak setuju, kemudian 13 orang (13%) menjawab sangat tidak setuju.

Dari data diatas terlihat bahwa responden lebih banyak menjawab setuju responden 42

orang (42%), responden menjawab setuju karena keberadaan PT. Perkebunan Nusantara V

Tandun berdampak (semakin berkembang) terhadap kelompok-kelompok dan organisasi sosial

yang ada di Kecamatan Tandun, seperti KKPA, petani plasma dan kelompok koperasi PUKK

dan koperasi unit desa (KUD).

Hal ini didukung oleh pernyataan karyawan PT. Perkebunan Nusantara Lima Tandun yaitu

Bapak Ahmad Beliau mengatakan :

Dengan adanya PT Perkebunan Nusantara Lima berdampak terhadap perkembangan
kelompok-kelompok social masyarakat, dan organisasi sosial yang ada di Kecamatan
Tandun mendapat bantuan pada sarana dan prasarana organisasi, seperti organisasi
karang taruna, serikat tolong-menolong dll. Dampak tersebut juga dirasakan pada
organisasi usaha masyarakat seperti kelompok petani plasma, kelompok koperasi PUKK
dan  berkembangnya  koperasi unit desa (KUD), pihak PT Perkebunan Nusantara V
mengadakan kerjasama pada pengelolaan dan permodalan sehingga meningkatkan
kesejahtraan social masyarakat di kecamatan tandun (wawancara, 5 maret 2014, 14:
15 WIB.



Dari kutipan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa PT Perkebunan Nusantara

Lima berdampak terhadap perkembangan kelompok-kelompok social masyarakat, dan organisasi

sosial yang ada di Kecamatan Tandun dan juga terhadap  pada organisasi usaha masyarakat

Untuk melihat jawaban responden tentang kelompok dan organisasi sosial yang ada di

Kecamatan Tandun dilibatkan dalam kegiatan yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat

di Kecamatan Tandun, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.11
Jawaban Responden Tentang kelompok dan organisasi sosial yang ada di
Kecamatan Tandun dilibatkan dalam kegiatan yang berkenaan dengan
kepentingan masyarakat di Kecamatan Tandun.

No. Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)

1.

2.

3.

4.

Setuju

Ragu-Ragu

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

23

37

19

21

23%

37%

19%

21%

Jumlah 100 100 %

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jawaban responden tentang kelompok dan

organisasi sosial yang ada di Kecamatan Tandun dilibatkan dalam kegiatan yang berkenaan

dengan kepentingan masyarakat di Kecamatan Tandun sebanyak 23 orang (23%) responden

menjawab setuju, 37 orang (37%) responden menjawab ragu-ragu, 19 orang (19%) responden

menjawab tidak setuju, kemudian 21 orang (21%) menjawab sangat tidak setuju.



Dari data diatas terlihat bahwa responden lebih banyak menjawab ragu-ragu responden

37 orang (37%), responden menjawab ragu-ragu karena kelompok dan organisasi sosial yang ada

di Kecamatan Tandun tidak selalu dilibatkan dalam kegiatan yang berkenaan dengan

kepentingan masyarakat di Kecamatan Tandun.

Hal ini tidak sesuai dengan  pernyataan karyawan PT. Perkebunan Nusantara Lima Tandun

yaitu Bapak Ahmad Beliau mengatakan :

“kalau tentang organisasi masyarakat yang ada di kecamatan Tandun seperti organisasi
karang taruna, serikat tolong-menolong,dll pihak perusahaan PT Perkebunan Nusantara
V selalu mengikut sertakan organisasi tersebut dalam set iap kegiatan yang berkenaan
dengan kepentingan masyarakat di Kecamatan Tandun (wawancara, 5 maret 2014, 14:
15 WIB

Dari kutipan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kelompok dan organisasi

sosial yang ada di Kecamatan Tandun dilibatkan dalam kegiatan yang berkenaan dengan

kepentingan masyarakat di Kecamatan Tandun

Untuk melihat jawaban responden tentang pelapisan sosial(pembeda/pengelompokan)

dikalangan masyarakat Tandun semakin berdampak dengan keberadaan PT. Perkebunan

Nusantara V Tandun seperti peningkatan kehidupan sosial, semakin berkembangnya masyarakat

local (pribumi) dengan masyarakat pendatang, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Tabel 5.12
Jawaban Responden Tentang pelapisan social (pembeda/pengelompokan)
dikalangan masyarakat Tandun semakin berdampak dengan keberadaan PKS
PT. Perkebunan Nusantara V Tandun seperti pada peningkatan kehidupan
sosial, semakin berkembangnya masyarakat local (pribumi) dengan masyarakat
pendatang.

No. Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)

1.

2.

3.

4.

Setuju

Ragu-Ragu

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

25

38

18

19

25%

388%

18%

19%

Jumlah 100 100 %

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jawaban responden tentang pelapisan

sosial(pembeda/pengelompokan) dikalangan masyarakat Tandun semakin berdampak dengan

keberadaan PT. Perkebunan Nusantara V Tandun seperti peningkatan kehidupan sosial, semakin

berkembangnya masyarakat local (pribumi) dengan masyarakat pendatang sebanyak 25 orang

(25%) responden menjawab setuju, 38 orang (38%) responden menjawab ragu-ragu, 18 orang

(18%) responden menjawab tidak setuju, kemudian 19 orang (19%) menjawab sangat tidak

setuju.

Dari data diatas terlihat bahwa responden lebih banyak menjawab ragu-ragu responden

38 orang (38%), responden menjawab ragu-ragu karena pelapisan

sosial(pembeda/pengelompokan) dikalangan masyarakat Tandun tidak begitu berdampak dengan

keberadaan PT. Perkebunan Nusantara V Tandun seperti peningkatan kehidupan sosial, semakin



berkembangnya masyarakat local (pribumi) dengan masyarakat pendatang. Hal ini tidak Sesuai

oleh pernyataan karyawan PT. Perkebunan Nusantara Lima Tandun yaitu Bapak Ahmad Beliau

mengatakan :

“Adanya Pelapisan sosial(pembeda/pengelompokan) dikalangan masyarakat Tandun
semakin berdampak dengan keberadaan PT. Perkebunan Nusantara V Tandun seperti
peningkatan kehidupan sosial, masyarakat local (pribumi) justru semakin ketingalan
dengan masyarakat pendatang hal tersebut dapat kita lihat pada masih jumlah tenaga
kerja local (pribumi) masih sedikit dibandingkan tenaga kerja pendatang, masyarakat
local (pribumi), sehingga kehidupan social masyarakat local (pribumi) masih tergolong
belum sejahtera (wawancara, 5 maret 2014, 14: 15 WIB

Dari kutipan wawancara diatas dampak pelapisan social (pembeda/pengelompokan)

dikalangan masyarakat Tandun menjadi penentu dari peningkatan kehidupan sosial, yang justru

masyarakat local (pribumi) semakin ketingalan perkembangnya dengan masyarakat pendatang.

Untuk melihat jawaban responden tentang kegiatan sosial yang dibuat oleh

PT.Perkebunan Nusantara V Tandun mendapat respon positif dari masyarakat di Kecamatan

Tandun, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.13
Jawaban Responden kegiatan sosial yang dibuat oleh PKS PT.Perkebunan
Nusantara V Tandun mendapat respon positif dari masyarakat di Kecamatan
Tandun.



No. Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)

1.

2.

3.

4.

Setuju

Ragu-Ragu

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

16

45

18

21

16%

45%

18%

21%

Jumlah 100 100 %

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jawaban responden tentang kegiatan sosial yang

dibuat oleh PT.Perkebunan Nusantara V Tandun mendapat respon positif dari masyarakat di

Kecamatan Tandun sebanyak 16 orang (16%) responden menjawab setuju, 45 orang (45%)

responden menjawab ragu-ragu, 18 orang (18%) responden menjawab tidak setuju, kemudian 21

orang (21%) menjawab sangat tidak setuju.

Dari data diatas terlihat bahwa responden lebih banyak menjawab ragu-ragu responden

45 orang (45%), responden menjawab ragu-ragu karena kegiatan sosial yang dibuat oleh PT.

Perkebunan Nusantara V Tandun tidak semua masyarakat merespon positif dari masyarakat di

Kecamatan Tandun.

Hal ini tidak sesuai oleh pernyataan karyawan PT. Perkebunan Nusantara Lima Tandun

yaitu Bapak Ahmad Beliau mengatakan :

”Pihak PT. Perkebunan Nusantara V Tandun sudah banyak mengadakan kegiatan social
yang membantu masyarakat di kecamatan tandun sperti baru- baru ini, perusahaan
mengadakan kegiatan Bina Lingkungan yaitu pengadaan Bantuan masker untuk
masyarakat akibat kabut asap, Bantuan paket sembako untuk warga masyarakat,
Bantuan kegiatan sunatan massal, Bantuan untuk kegiatan Dzikir Akbar dan kegiatan itu



mendapat respon positif dari masyarakat di Kecamatan Tandun (wawancara, 5 maret
2014, 14: 15 WIB).
Dari kutipan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Pihak PT. Perkebunan

Nusantara V Tandun sudah banyak mengadakan kegiatan social yang membantu masyarakat di

kecamatan tandun dan bantuan tersebut mendapat respon positif oleh masyarakat di Kecamatan

Tandun.

Tabel 5.14
Rekapitulasi Jawaban Responden dilihat dari Indikator Faktor Sosial

No Pertanyaan
Frekuensi/Persentase

Jumlah

Respon

den

S RR TS STS

1. Keberadaan PT. Perkebunan
Nusantara V Tandun Berdampak
pada Pembangunan Fasilitas
Umum, Pendidikan, Kesehatan dan
Terhadap Pranata Sosial Lembaga-
Lembaga Yang Tertumbuh
Dikalangan Masyarakat,

32

(32)

25

(25)

35

(32)

8

(8)
100

2. Keberadaan PT. Perkebunan
Nusantara V Tandun menyebabkan
pemicu konflik sosial dikalangan
masyarakat yang berdampak
negatif seperti pada bidang
penyerapan tenaga kerja, PT.
Perkebunan Nusantara V Tandun
kurang mengutamakan tenaga
kerja local dan pengolahan limbah
dan asap pabrik yang belum dapat
ditangani dengan maksimal oleh
pihak perusahaan yang dapat
mengakibatkan pencemaran air
sungai dan polusi udara

22

(22)

40

(40)

15

(15)

23

(23)
100

3. masyarakat setempat dilibatkan
oleh PT. Perkebunan Nusantara V
dalam proses kegiatan
sosial/kerjasama untuk

28

(28)

25

(25)

30

(30)

17

(17)
100



kepentingan masyarakat
kecamatan tandun

4. adanya alkulturasi (pembauran),
asimilasi dan integrasi
(penyesuaian) yang diterapkan
oleh PT. Perkebunan Nusantara V
Tandun berpengaruh terhadap
kehidupan masyarakat setempat.

20

(20)

15

(15)

50

(50)

15

(15)
100

5. dampak keberadaan PT.
Perkebunan Nusantara V Tandun
terhadap kehidupan sosial
masyarakat, sudah menjadi
sejahtera, seperti meningkatnya
kualitas pendidikan, kesehatan,
tempat tinggal, sarana dan
prasarana umum dan
perkembangan daerah di
Kecamatan Tandun.

47

(47)

15

(15)

20

(20)

18

(18)
100

6. keberadaan PT. Perkebunan
Nusantara V Tandun dapat
merubah interaksi sosial, prilaku
sosial, pandangan masyarakat
terhadap lingkungan, perubahan
kepemilikan sumber daya alam
(tanah/kebun) dan pola bercocok
tanam

24
(24)

15
(15)

35
(35)

26
(26)

100

7. Keberadaan PT. Perkebunan
Nusantara V Tandun berdampak
(semakin berkembang) terhadap
kelompok-kelompok dan
organisasi sosial yang ada di
Kecamatan Tandun, seperti
KKPA, petani plasma dan
kelompok koperasi PUKK dan
koperasi unit desa (KUD)

42
(42)

30
(30)

15
(15)

13
(13)

100

8. Kelompok dan organisasi sosial
yang ada di Kecamatan Tandun
dilibatkan dalam kegiatan yang
berkenaan dengan kepentingan
masyarakat di Kecamatan Tandun

23
(23)

37
(37)

19
(19)

21
(21)

100

9. pelapisan sosial
(pembeda/pengelompokan)
dikalangan masyarakat Tandun
semakin berdampak dengan

25
(25)

38
(38)

18
(18)

19
(19)

100



keberadaan PT. Perkebunan
Nusantara V Tandun seperti
peningkatan kehidupan sosial,
semakin berkembangnya
masyarakat local (pribumi) dengan
masyarakat pendatang.

10. Kegiatan sosial yang dibuat oleh
PT.Perkebunan Nusantara V
Tandun mendapat respon positif
dari masyarakat di Kecamatan
Tandun

16
(16)

45
(45)

18
(18)

21
(21)

100

Jumlah 279
(27,9)

285
(28,5)

255
(25,5)

181
(18,1) 1000

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014

Dengan demikian dapat diketahui bahwa jawaban responden dari indikator Aspek sosial

menjawab setuju sebanyak 279 (27,9%), kemudian responden yang menjawab ragu-ragu

berjumlah 285 (28,5%), selanjutnya responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 255

(25,5%), dan responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 181 (18,1%).

Dari uraian hasil rekapitulasi jawaban pernyataan responden mengenai dampak sosial

dapat dikategorikan tidak Maksimal. Hal ini dapat dilihat bahwa sebanyak (28,5%) responden

yang menjawab ragu-ragu hal tidak didukung oleh wawancara dan observasi yang penulis

lakukan, yang menunjukan :

1. Keberadaan PT. Perkebunan Nusantara V Tandun sangat Berdampak pada Pembangunan

Fasilitas Umum, Pendidikan, Kesehatan dan Terhadap Pranata Sosial Lembaga-Lembaga

masyarakat.

2. Keberadaan PT. Perkebunan Nusantara V Tandun tidak menyebabkan pemicu konflik

sosial dikalangan masyarakat pada bidang penyerapan tenaga kerja, pihak perusahaan



kurang mengutamakan tenaga kerja local (pribumi) dikarenakan banyaknya masyarakat

pribumi di kecamatan tandun yang hanya tamatan/ ijazah hanya sampai SD sedangkan

pada  pengolahan limbah dan asap pabrik yang sudah dapat ditangani dengan maksimal

oleh pihak perusahaan sehingga pencemaran air sungai dan polusi udara dapat di cegah.

3. masyarakat setempat selalu dilibatkan oleh PT. Perkebunan Nusantara V dalam proses

kegiatan  sosial/kerjasama untuk kepentingan masyarakat kecamatan tandun

4. adanya alkulturasi (pembauran), asimilasi dan integrasi (penyesuaian) yang diterapkan

oleh PT. Perkebunan Nusantara V Tandun berpengaruh baik terhadap kehidupan

masyarakat setempat.

5. Dampak keberadaan PT. Perkebunan Nusantara V Tandun terhadap kehidupan sosial

masyarakat, sudah menjadi sejahtera, seperti meningkatnya kualitas pendidikan,

kesehatan, tempat tinggal, sarana dan prasarana umum dan perkembangan daerah di

Kecamatan Tandun

6. keberadaan PT. Perkebunan Nusantara V Tandun dapat merubah interaksi sosial, prilaku

sosial, pandangan masyarakat terhadap lingkungan, perubahan kepemilikan sumber daya

alam (tanah/kebun) dan pola bercocok tanam

7. Keberadaan PT. Perkebunan Nusantara V Tandun berdampak (semakin berkembang)

terhadap kelompok-kelompok dan organisasi sosial yang ada di Kecamatan Tandun,

seperti KKPA, petani plasma dan kelompok koperasi PUKK dan koperasi unit desa

(KUD)



8. Kelompok dan organisasi sosial yang ada di Kecamatan Tandun selalu turut dilibatkan

dalam kegiatan yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat di Kecamatan Tandun

9. Kegiatan sosial yang dibuat oleh PT.Perkebunan Nusantara V Tandun mendapat respon

positif dari masyarakat di Kecamatan Tandun

5.15 Faktor Aspek Ekonomi

Urusan pembangunan yang dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat dalam

penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa, seperti jalan desa, jembatan desa, pasar

desa.yang dilihat dari indikator dap\at dilihat dari jawaban responden pada tabel berikut :

Tabel 5.15
Tanggapan Responden Tentang kesempatan bekerja/berusaha semakin terbuka
dengan adanya PKS PT.Perkebunan Nusantara V Tandun, sehingga dapat
meminimalisir (mengurangi) angka pengangguran.

No. Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)

1.

2.

3.

4.

Setuju

Ragu-Ragu

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

61

10

9

20

61%

10%

9%

20%

Jumlah 100 100 %

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014



Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jawaban responden tentang kesempatan

bekerja/berusaha semakin terbuka dengan adanya PT.Perkebunan Nusantara V Tandun, sehingga

dapat meminimalisir (mengurangi) angka pengangguran sebanyak 61 orang (61%) responden

menjawab setuju, 10 orang (10%) responden menjawab ragu-ragu, Resonden yang menjawab

tidak setuju sebanyak 9 orang (9%), dan yang terakhir responde yang menjawab sangat tidak

setuju adalah 20 orang (20%).

Berdasarkan data di atas, diketahui lebih banyak jawaban responden tersebut mengatakan

setuju karena kesempatan bekerja/berusaha semakin terbuka dengan adanya PT.Perkebunan

Nusantara V Tandun, sehingga dapat meminimalisir (mengurangi) angka pengangguran. Hal ini

Sesuai oleh pernyataan karyawan PT. Perkebunan Nusantara Lima Tandun yaitu Bapak Ahmad

Beliau mengatakan :

Ya sangat jelas sekali pihak PT Perkebunan Nusantara V ini setiap tahun selalu
membuka lowongan pekerjaan bagi mayarakat sehingga masyarakat mendapat
kesempatan untuk bekerja, (wawancara, 5 maret 2014, 14: 15 WIB).

Dari kutipan wawancara tersebut penulis dapat dikatakan bahwa Pihak PT Perkebunan

Nusantara V setiap tahun selalu membuka lowongan pekerjaan sehingga mempermudah

masyarakat dalam  mendapatkan pekerjaan

Kemudian untuk mengetahui jawaban responden tentang PT. Perkebunan Nusantara V

Tandun lebih mengutamakan masyarakat setempat (pribumi) dalam memberikan kesempatan

bekerja/berusaha, dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 5.16



Tanggapan Responden Tentang PKS PT. Perkebunan Nusantara V Tandun lebih
mengutamakan masyarakat setempat (pribumi) dalam memberikan kesempatan
bekerja/berusaha.

No. Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)

1.

2.

3.

4.

Setuju

Ragu-Ragu

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

12

52

10

26

12%

52%

10%

26%

Jumlah 100 100 %

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jawaban responden tentang PT. Perkebunan

Nusantara V Tandun lebih mengutamakan masyarakat setempat (pribumi) dalam memberikan

kesempatan bekerja/berusaha sebanyak 12 orang (12%) responden menjawab setuju, 52 orang

(52%) responden menjawab ragu-ragu, 10 orang (10%) responden menjawab tidak setuju,

kemudian 26 orang (26%) menjawab sangat tidak setuju.

Dari data diatas terlihat bahwa responden lebih banyak menjawab ragu-ragu dengan

jumlah responden 52 orang (52%), responden menjawab ragu-ragu karena PT. Perkebunan

Nusantara V Tandun tidak selalu mengutamakan masyarakat setempat (pribumi) dalam

memberikan kesempatan bekerja/berusaha.

Hal ini Sesuai oleh pernyataan karyawan PT. Perkebunan Nusantara Lima Tandun yaitu

Bapak Ahmad Beliau mengatakan :

“Mengenai penyerapan tenaga kerja pihak PT Perkebunan Nusantara V banyak merekrut
tenaga kerja luar daerah dibandingkan dengan tenaga kerja local dalam kesempatan
bekerja, (wawancara, 5 maret 2014, 14: 15 WIB).



Dari kutipan wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa pihak PT Perkebunan

Nusantara V masih banyak merekrut tenaga kerja dari luar daerah Kecamatan Tandun

Untuk melihat jawaban responden tentang pendapat masyarakat meningkat dengan

adanya PT.Perkebunan Nusantara V Tandun, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.17
Jawaban Responden Tentang pendapat masyarakat meningkat dengan adanya PKS
PT.Perkebunan Nusantara V Tandun.

No. Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)

1.

2.

3.

4.

Setuju

Ragu-Ragu

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

23

38

15

24

23%

38%

15%

24%

Jumlah 100 100 %

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jawaban responden tentang pendapat masyarakat

meningkat dengan adanya PT.Perkebunan Nusantara V Tandun sebanyak 23 orang (23%)

responden menjawab setuju, 38 orang (38%) responden menjawab ragu-ragu, 15 orang (15%)

responden menjawab tidak setuju, kemudian 24 orang (24%) menjawab sangat tidak setuju.



Dari data diatas terlihat bahwa responden lebih banyak menjawab ragu-ragu responden

38 orang (38%), responden menjawab ragu-ragu karena pendapatan masyarakat masih ada yang

belum meningkat atau pendapatan masyarakat masih tetap  dengan adanya PT. Perkebunan

Nusantara V Tandun.

Hal ini tidak sesuai oleh pernyataan karyawan PT. Perkebunan Nusantara Lima Tandun

yaitu Bapak Ahmad Beliau mengatakan :

“Semenjak adanya PT Perkebunan Nusantara V Lima Tandun sebagian masyarakat disini
beralih pekerjaan, salah satunya termasuk saya sendiri. Dulu saya bekerja sebagai
Pedagang sayur di pasar, sekarang saya menjadi karyawan di PT Perkebunan Nusantara
V Lima  ini, dibandingkan Pedagang sayur lebih baik menjadi karyawan gajinya lebih
tinggi. Menjadi Pedagang gajinya hanya sebesar Rp. 700.000/bulan, sedangkan menjadi
karyawan gaji saya berkisar Rp. 2.200.00 – Rp. 2.500.00 per bulan. Jadi saya lebih
memilih pekerjaan ini daripada Pedagang sayur”. (wawancara, 5 maret 2014, 14: 15
WIB).

Dari kutipan wawancara tersebut penulis dapat disimpulkan bahwa pendapatan

masyarakat meningkat dengan adanya PT.Perkebunan Nusantara V Tandun

Untuk melihat jawaban responden tentang sarana dan prasarana infrastruktur berupa jalan

umum, fasilitas pendidikan, rumah ibadah, rumah sakit dan fasilitas umum lainnya semakin baik

dengan keberadaan PT. Perkebunan Nusantara V Tandun, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.18
Jawaban Responden Tentang sarana dan prasarana infrastruktur berupa jalan
umum, fasilitas pendidikan, rumah ibadah, rumah sakit dan fasilitas umum
lainnya semakin baik dengan keberadaan PKS PT. Perkebunan Nusantara V
Tandun.

No. Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)



1.

2.

3.

4.

Setuju

Ragu-Ragu

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

48

12

10

30

48%

12%

10%

30%

Jumlah 100 100 %

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jawaban responden tentang adanya alkulturasi

(pembauran), asimilasi dan integrasi (penyesuaian) yang diterapkan oleh PT. Perkebunan

Nusantara V Tandun berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat setempat sebanyak 48 orang

(48%) responden menjawab setuju, 12 orang (12%) responden menjawab ragu-ragu, 10 orang

(10%) responden menjawab tidak setuju, kemudian 30 orang (30%) menjawab sangat tidak

setuju.

Dari data diatas terlihat bahwa responden lebih banyak menjawab setuju responden 48

orang (48%), responden menjawab setuju karena adanya sarana dan prasarana infrastruktur

berupa jalan umum, fasilitas pendidikan, rumah ibadah, rumah sakit dan fasilitas umum lainnya

semakin baik dengan keberadaan PT. Perkebunan Nusantara V Tandun. Hal ini tidak sesuai oleh

pernyataan karyawan PT. Perkebunan Nusantara Lima Tandun yaitu Bapak Ahmad Beliau

mengatakan :

“Adanya sarana dan prasarana infrastruktur berupa jalan umum, fasilitas pendidikan,
rumah ibadah, rumah sakit dan fasilitas umum lainnya semakin baik dengan keberadaan
PT. Perkebunan Nusantara V Tandun. (wawancara, 5 maret 2014, 14: 15 WIB)



Dari kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan keberadaan PT Perkebunan Nusantara

V berdampak pada sarana dan prasarana infrastruktur berupa jalan umum, fasilitas pendidikan,

rumah ibadah, rumah sakit dan fasilitas umum lainnya

Untuk melihat jawaban responden tentang masyarakat lebih mengetahui pola

pemanfaatan sumber daya alam yang ada setelah adanya PT.Perkebunan Nusantara V Tandun,

dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.19
Jawaban Responden Tentang masyarakat lebih mngetahui pola pemanfaatan
sumber daya alam yang ada setelah adanya PKS PT.Perkebunan Nusantara V
Tandun.

No. Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)

1.

2.

3.

4.

Setuju

Ragu-Ragu

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

73

9

8

10

73%

9%

8%

10%

Jumlah 100 100 %

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jawaban responden tentang masyarakat lebih

mengetahui pola pemanfaatan sumber daya alam yang ada setelah adanya PT.Perkebunan

Nusantara V Tandun sebanyak 73 orang (73%) responden menjawab setuju, 9 orang (9%)

responden menjawab ragu-ragu, 8 orang (8%) responden menjawab tidak setuju, kemudian 10

orang (10%) menjawab sangat tidak setuju.



Dari data diatas terlihat bahwa responden lebih banyak menjawab setuju responden 73

orang (73%), responden menjawab setuju karena masyarakat lebih mngetahui pola pemanfaatan

sumber daya alam yang ada setelah adanya PT.Perkebunan Nusantara V Tandun. Hal ini Sesuai

oleh pernyataan karyawan PT. Perkebunan Nusantara Lima Tandun yaitu Bapak Ahmad Beliau

mengatakan :

“Keberadaan PT Perkebunan Nusantara V berdampak Pada bidang pengolahan sumber
daya alam dapat kita lihat pada saat sekarang ini masyarakat di Kecamatan Tandun
banyak yang mengalih fungsikan lahan hutan menjadi perkebunan sawit disisi lain
dengan keberadaan perkebunan kelapa sawit telah menyebabkan munculnya sumber-
sumber pendapatan baru yang bervariasi. Jauh Sebelum dibukanya kawasan PT
Perkebunan Nusantara V di Kecamatan Tandun, memanfaatkan sumber daya alam
seperti apa adanya tanpa penggunaan teknologi yang berarti. Pada umumnya
masyarakat hidup dari sektor pertanian sebagai petani tanaman pangan dan sayuran,
sehingga pendapatan dari usahanya juga terbatas kepada pemenuhan kebutuhan
keluarga (wawancara, 5 maret 2014, 14: 15 WIB).
Dari kutipan wawancara tersebut penulis dapat disimpulkan bahwa masyarakat lebih

mengetahui pola pemanfaatan sumber daya alam yang ada setelah adanya PT.Perkebunan

Nusantara V Tandun sehingga dapat memenuhi kebutuhan keluarga.

Tabel 5.20
Rekapitulasi Jawaban Responden dilihat dari Indikator Aspek Ekonomi.

No Pertanyaan
Frekuensi/Persentase

Jumlah

Responden

S RR TS STS

1. Kesempatan
bekerja/berusaha semakin
terbuka dengan adanya
PT.Perkebunan Nusantara
V Tandun, sehingga dapat
meminimalisir
(mengurangi) angka
pengangguran

61

(61)

10

(10)

9

(9)

20

(20)
100



2. PT. Perkebunan Nusantara
V Tandun lebih
mengutamakan masyarakat
setempat (pribumi) dalam
memberikan kesempatan
bekerja/berusaha

12

(12)

52

(52)

10

(10)

26

(26)
100

3. Pendapat masyarakat
meningkat dengan adanya
PT.Perkebunan Nusantara
V Tandun

23

(23)

38

(38)

15

(15)

24

(24)
100

4. Sarana dan prasarana
infrastruktur berupa jalan
umum, fasilitas pendidikan,
rumah ibadah, rumah sakit
dan fasilitas umum lainnya
semakin baik dengan
keberadaan PT. Perkebunan
Nusantara V Tandun

48

(48)

12

(12)

10

(10)

30

(30)
100

5. Masyarakat lebih
mngetahui pola
pemanfaatan sumber daya
alam yang ada setelah
adanya PT.Perkebunan
Nusantara V Tandun

73

(73)

9

(9)

8

(8)

10

(10)
100

Jumlah 217

(43,4)

121

(24,2)

52

(10,4)

110

(22)
500

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014

Dengan demikian dapat diketahui bahwa jawaban responden dari indikator Aspek sosial

menjawab setuju sebanyak 217 (43,4%), kemudian responden yang menjawab ragu-ragu

berjumlah 121 (24,2%), selanjutnya responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 52

(10,4%), dan responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 110 (22%). Dari uraian

hasil pernyataan responden mengenai aspek Ekonomi dapat dikatakan tidak maksimal.

Dari uraian hasil rekapitulasi jawaban pernyataan responden mengenai aspek Ekonomi

dapat dikategorikan tidak Maksimal. Hal ini dapat dilihat bahwa hanya sebanyak (43,4%)



responden yang menjawab setuju hal ini tidak didukung oleh wawancara dan observasi yang

penulis lakukan, yang menunjukan :

1. Kesempatan bekerja/berusaha semakin terbuka dengan adanya PT.Perkebunan Nusantara

V Tandun, sehingga dapat meminimalisir (mengurangi) angka pengangguran di

kecamatan tandun

2. PT. Perkebunan Nusantara V Tandun lebih mengutamakan masyarakat setempat

(pribumi) dalam memberikan kesempatan bekerja/berusaha

3. Pendapat masyarakat meningkat dengan adanya PT.Perkebunan Nusantara V Tandun

sehingga perekonomian masyarakat menjadi sejahtera.

4. Sarana dan prasarana infrastruktur berupa jalan umum, fasilitas pendidikan, rumah

ibadah, rumah sakit dan fasilitas umum lainnya semakin baik dan tersedia dengan

keberadaan PT. Perkebunan Nusantara V Tandun

5. Masyarakat lebih mngetahui pola pemanfaatan sumber daya alam yang ada setelah

adanya PT.Perkebunan Nusantara V Tandun dengan mengalihkan fungsi lahan menjadi

kebun sawit.

5.16 Pembahasan

Setelah menjelaskan hasil penelitian dari observasi, angket dan wawancara dalam

penjelasan diatas, maka berikut ini akan dijelaskan pembahasan tentang hasil rekapitulasi dari

keseluruhan penelitian, yaitu sebagai berikut :

Tabel 5.21 :
Rekapitulasi Keseluruhan Jawaban Responden



No Indikator
S RR TS STS

Frek % Frek % Frek % Frek %

1 Aspek Sosial 279 27,9 285 28,5 255 25,5 181 18,1

2 Aspek

EkonomI

217 43,4 121 24,2 52 10,4 110 22

Jumlah 496 31,06 406 27,06 307 20,46 291 19,4

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014

Dari rekapitulasi tabel di atas dapat diketahui Frekuensi option sebagai berikut:

A = 496

B = 406

C = 307

D = 291

Untuk mencari persentase rata-rata rekapitulasi di atas dapat digunakan rumus sebagai

berikut :

= + + +
= 496+406+307+291

= 1500

Selanjutnya adalah mencari F terlebih dahulu dengan cara memberikan bobot untuk

masing-masing pilihan (option) yaitu :

Option A dengan bobot 4



Option B dengan bobot 3

Option C dengan bobot 2

Option D dengan bobot 1

Dari bobot yang telah diberi nilai di atas, maka dapatlah diperoleh F sebagai berikut :

Frekuensi option = 496 × 4 = 1984
Frekuensi option = 406 × 3 = 1218
Frekuensi option = 307 × 2 = 921
Frekuensi option = 291 × 1 = 291
Jumlah = 4414

Berdasarkan jumlah yang telah diperoleh di atas maka dapat dicari persentase rata-rata

kualitatifnya sebagai berikut :

= × 100 ÷ 4
= 100.4.
= 100 ( )4 ( )
= 100 × 44144 × 1500



= 4414006000= 73,56, Jika dibulatkan menjadi 74.

Dari persentase rata-rata kualitatif yang diperoleh di atas adalah dampak keberadaan

PT.Perkebunan Nusantara V terhadap sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Tandun

Kabupaten Rokan Hulu, menurut Husaini Usman sebagai berikut :

Maksimal : 76-100%

Kurang Maksimal : 51-75%

Tidak Maksimal : 26-50%

Sangat Tidak Maksimal : 0-25%

Dari rekapitulasi kuesioner tentang dampak keberadaan PT. Perkebunan Nusantara V

Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu dalam

kategori yang kurang maksimal, hal ini dapat dilihat dari persentase rata-rata kualitatif yang

berjumlah 74%.


