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ABSTRAK 

 

Eksternalitas adalah dampak tindakan suatu pihak terhadap kondisi sosial pihak 

lain. Keberadaan pengolahan CPO PT Kalirejo Lestari telah memberikan 

peningkatan pendapatan terhadap masyarakat sekitar. Peningkatan pendapatan 

tersebut seperti banyaknya masyarakat yang menjadi karyawan di PT Kalirejo 

Lestari dan terciptanya UKM yang dihasilkan oleh masyarakat sekitar PT Kalirejo 

Lestari. 

Rumusan masalah dari skripsi ini adalah (1) Bagaimana eksternalitas produk 

CPO terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di Desa Kalirejo? (2) Bagaimana 

eksternalitas produk CPO terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam 

perspektif Ekonomi Islam?. Sedangkan tujuan dari skripsi ini  adalah (1) Untuk 

menggambarkan eksternalitas produk CPO terhadap kondisi sosial ekonomi 

masyarakat. (2) Untuk menggambarkan eksternalitas produk CPO terhadap kondisi 

sosial ekonomi masyarakat dalam perspektif Ekonomi Islam. 

Metode yang digunakan dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data 

primer diperoleh berdasarkan wawancara kepada pegawai PT Kalirejo Lestari dan 

masyarakat sekitar, dan observasi. Alat analisis yang digunakan adalah analisis 

kualitatif. Alat analisis kualitatif digunakan untuk menjelaskan bagaimana 

eksternalitas yang ditimbulkan dari adanya pengolahan CPO PT Kalirejo Lestari. 

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan, eksternalitas negatif dari 

keberadaan pengolahan CPO PT Kalirejo Lestari memberikan dampak yang buruk 

bagi masyarakat sekitarnya. Penanganan eksternalitas negatif kurang diperhatikan 

oleh PT Kalirejo Lestari. Meskipun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa selain 

eksternalitas negatif, eksternalitas positif juga dihasilkan oleh keberadaan 

pengolahan CPO PT Kalirejo Lestari.  

Kegiatan yang dilakukan masyarakat PT Kalirejo Lestari telah sesuai dengan 

teori Ekonomi Islam, kegiatan usaha yang dikenal dengan al-Ba’i, al-ba’i  yang 

dilakukan adalah jual beli makanan ringan dan dibukanya warung makan. Selain itu 

kegiatan yang dilakukan adalah al-ijarah yang artinya sewa, sewa disini dalam 

bentuk penyedia jasa bengkel. Prinsip keseimbangan diterapkan di PT Kalirejo 

Lestari seperti dari lingkungan  PT dibuatkan 13 kolam pengendapan limbah, 

reboisasi dan pembuatan saluran air limbah. Kepada karyawan, berkrudung bagi 

wanita dan tolong menolong jika ada yang terkena musibah. Selain itu pendirian 

Mushola dan perbaikan jalan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas umum masyarakat 

sekitar.  
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MOTTO 

 

                        

         

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah 

(Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak 

akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah 

Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.  

(Q.S. Al- A’raaf: 56)2 

 

 

 

 

 

                                                      
2
 Departemen Agama Republik Indonesia,  Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Semarang: Cv 

Alwaah), h. 157  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Penegasan judul merupakan langkah awal dalam melakukan penulisan 

skripsi ini, penulis berupaya agar judul skripsi yang digunakan tepat dan 

tersampaikan kepada khalayak ramai. Sebagai kerangka awal guna 

mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi 

ini. Sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu 

akan dijelaskan istilah dalam skripsi ini untuk menghindari kekeliruan bagi 

pembaca. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahan tersebut diperlukan 

adanya pembatasan terhadap arti kalimat dalam skripsi ini.  Dengan penegasan 

tersebut diharapkan tidak akan terjadi kekeliruan terhadap pemaknaan  judul 

dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah lain ini merupakan 

proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun 

judul proposal ini adalah “EKSTERNALITAS PRODUK CPO TERHADAP 

SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT SEKITAR DALAM PERSPEKTIF 

EKONOMI ISLAM (Studi PT KALIREJO LESTARI Kabupaten 

Lampung Tengah). Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah judul 

tersebut sebagai berikut: 
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1. Eksternalitas adalah dampak tindakan suatu pihak terhadap kondisi pihak 

lain
3
 

2. Produk CPO  adalah minyak nabati yang diperoleh dari hasil ekstaksi 

daging buah (Mesocarp) buah kelapa sawit (Elaeis Guineensis).
4
 

3. Sosial Ekonomi Masyarakat adalah studi tentang bagaimana cara orang 

atau masyarakat memenuhi kebutuhannya atas jasa dan barang langka.
5
 

4. Perspektif Ekonomi Islam  

Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk 

mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah 

berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Alquran dan Sunnah.
6
 

Ekonomi Islam merupakan sebuah sistem ekonomi yang 

menjelaskan segala fenomena tentang perilaku pilihan dan pengambilan 

keputusan dalam setiap unit ekonomi dengan memasukkan tata aturan 

syariah sebagai variabel independen (ikut memengaruhi segala 

pengambilan keputusan ekonomi), dengan demikian segala Ilmu 

Ekonomi Kontemporer yang telah ada bukan berarti tidak sesuai dengan 

                                                      
3
 N. Gregory Mankiw, Pengantar Ekonomi jilid I (Jakarta: Erlangga, 2000), h. 235. 

4
 http://Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.htm. Diakses, 30 November 

2016, 08:00 WIB. 
5
 Ng. Philipus dan Nurul Aini, Sosiologi dan Politik (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2011), h. 65. 
6
 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam 

Indonesia Yogyakarta atas Kerja Sama dengan Bank Indonesia, Ekonomi Islam (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 2013), h. 19. 
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Ilmu Ekonomi Islam dan juga tidak berarti semuanya sesuai dengan Ilmu 

Ekonomi Islam. Selama teori yang ada sesuai dengan asumsi dan tidak 

bertentangan dengan hukum syariah, maka selama itu pula teori tersebut 

dapat dijadikan sebagai dasar untuk membentuk teori ekonomi islam.
7
 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diperjelas kembali bahwa 

yang dimaksud dalam pembahasan skripsi ini adalah suatu penelitian 

ilmiah yang berdasarkan pada firman Allah SWT, Sunnah Rasul serta 

Ijtihad para ulama tentang kegiatan ekonomi. Yang dimaksud dengan 

skripsi  ini adalah sebuah kajian tentang bagaimana dampak yang 

ditimbulkan dari adanya kegiatan pengolahan CPO di PT Kalirejo Lestari 

terhadap sosial ekonomi masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam. 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan penulis memilih judul “Eksternalitas Produk CPO 

Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Dalam Perspektif Ekonomi 

Islam (Studi PT KALIREJO LESTARI Kabupaten Lampung Tengah)”, yaitu 

sebagai berikut: 

 

 
                                                      

7
 Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2007), h. 5. 
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1. Secara objektif 

Sebagaimana diketahui eksternalitas adalah dampak tindakan suatu 

pihak terhadap kondisi pihak lain baik secara positif maupun negatif. Hal 

ini akan memberikan gambaran, bagaimana eksternalitas yang ditimbulkan 

dari pengolahan CPO di PT Kalirejo Lestari terhadap masyarakat 

sekitarnya. Eksternalitas yang akan dilihat adalah eksternalitas positif dan 

eksternalitas negatif. 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat melihat apa saja 

eksternalitas positif dan negatif pengolahan CPO dari keberadaan PT 

Kalirejo Lestari terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitarnya 

dalam perspektif Ekonomi Islam. 

2. Secara subjektif 

a. Memberikan pengetahuan bagi penulis maupun pembaca tentang 

eksternalitas yang dikaitkan dengan kondisi sosial ekonomi 

masyarakat. Judul tersebut memberikan penambahan dalam 

mengembangkan wawasan, sehingga akan menambah literatur kajian 

eksternalitas yang dikaitkan dengan kondisi sosial ekonomi 

masyarakat. 

b. Literatur yang dibutuhkan tersedia di perpustakaan. Pokok bahasan 

skripsi ini sesuai berdasarkan jurusan penulis yakni Ekonomi Islam. 
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Dimana bahasan tersebut merupakan suatu kajian keilmuan yang 

berkaitan dengan Ekonomi Publik, yakni salah satu mata kuliah yang 

penulis ampuh. 

C. Latar Belakang 

Pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang 

menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat 

dalam jangka panjang. Pembangunan ekonomi sebagai suatu proses berarti 

perubahan yang terus-menerus yang didalamnya telah mengandung unsur-

unsur kekuatan tersendiri untuk investasi baru, usaha meningkatkan 

pendapatan perkapita dan kenaikan pendapatan per kapita harus berlangsung 

dalam jangka panjang.
8
 

Pembangunan suatu negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah 

saja, setiap insan manusia berperan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial 

dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Ketika suatu industri di bangun 

untuk menghasilkan suatu output, disisi lain berpotensi menyerap tenaga kerja 

dan mengurangi tingkat pengangguran. Namun ada hal lain yang harus di 

pikirkan dengan pengadaan suatu industri, yaitu dampak lingkungan yang akan 

di timbulkan oleh proses produksi dari suatu industri tersebut. 

                                                      
8
  Suryana, Ekonomi Pembangunan ( Bandung: Salemba Empat, 2000), h. 3 
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Dalam suatu perekonomian modern, setiap aktivitas mempunyai 

keterkaitan dengan aktivitas lainnya. Apabila semua keterkaitan antara suatu 

kegiatan dengan kegiatan lainnya dilaksanakan melalui mekanisme pasar atau 

melalui suatu sistem, maka keterkaitan antar berbagai aktivitas tersebut tidak 

menimbulkan masalah. Akan tetapi banyak pula keterkaitan antar kegiatan 

yang tidak melalui mekanisme pasar sehingga timbul berbagai macam masalah. 

Keterkaitan suatu kegiatan dengan kegiatan lain yang tidak melalui mekanisme 

pasar adalah apa yang disebut dengan eksternalitas. 

Eksternalitas dapat muncul dalam berbagai bentuk. Sebagian ada yang 

positif yaitu eksternalitas ekonomi (external economics) dan ada pula yang 

negatif, yaitu eksternalitas disekonomis (external diseconomics).
9
 

PT. Kalirejo Lestari didirikan pada awal Agustus 2006 dan selesai pada 

akhir Juli 2007. Secara resmi PT Kalirejo Lestari mulai beroperasi pada tangga 

1 Agustus 2007 dan terletak di Jl. Sendang Km. 1, Desa Kalirejo Kecamatan 

Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. PT Kalirejo Lestari terletak dikawasan 

yang strategis, yaitu hanya berjarak satu kilometer dari pasar Kalirejo dan pusat 

pemerintahan kecamatan Kalirejo. Perkebunan sawit milik perusahaan berada 

disebelah kanan dan kiri pabrik. Area luar PT Kalirejo Lestari dikelilingi oleh 

sawah-sawah milik masyarakat. PT. Kalirejo Lestari adalah pabrik yang 

                                                      
9
Rahardjo Adigasmitan, Teori-Teori Pembangunan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi 

dan Pertumbuhan Wilayah (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 45 
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dirancang untuk mengolah tandan buah sawit segar ke Crude Palm Oil (CPO) 

dan Palm Kernel (PK). PT. Kalirejo Lestari merupakan salah satu perusahaan 

pengolahan minyak  kelapa  sawit   di  kawasan  Lampung  Tengah. Dampak  

yang  diberikan  dengan  adanya  keberadaan  PT.  Kalirejo Lestari  di 

Lampung Tengah sebagai perusahan pengolahan minyak kelapa sawit  mentah  

(CPO)  dan  inti  kelapa  sawit  (Kernel)  memberikan  peluang besar  untuk  

memajukan  masyarakat  setempat.  Selain  itu,  membantu penerimaan  

lapangan  kerja  bagi  masyarakat  setempat,  sehingga memberikan 

kesejahteraan. 

Pada prinsipnya setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia secara 

sadar atau tidak pastilah akan memberikan dua akibat utama yaitu akibat baik 

(positif) dan akibat buruk (negatif). Akibat baik dan atau akibat buruk selalu 

saja menjadi pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan baik itu kegiatan riel 

(produksi dan konsumsi) maupun kegiatan sosial. Apabila kegiatan itu lebih 

banyak manfaatnya maka kegiatan itu bisa dijalankan terus, akan tetapi bila 

sebaliknya maka bisa saja dihentikan atau bila ingin terus dilaksanakan maka 

harus ada semacam teratment yang bisa menanggulangi atau meredam dampak 

buruk itu.
10

  

                                                      
10

 Iskandar Putong , Economic Pengantar Mikro dan Makro (Jakarta: Mitra Wacana 

Media), 265 
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Dampak dari pabrik pengolahan minyak sawit yang di dirikan pada suatu 

daerah akan berdampak terhadap masyarakat sekitarnya terutama masyarakat 

yang ada di tempat di dirikanya pabrik pengolahan minyak sawit baik dampak 

yang dirasakan secara langsung maupun tidak langsung. Keberadaan pabrik 

pengolahan minyak sawit akan berdampak terhadap masyrakat baik bersifat 

dis-ekonomi maupun secara ekonomi, masyarakat di sekitar pabrik akan 

terkena dampak baik dampak negatif ataupun positif. 

Suatu proses produksi dapat menimbulkan adanya manfaat atau biaya 

yang masih belum tercakup dalam perhitungan proses itu sendiri. Dengan 

pengertian ekonomi, kita mengetahui bahwa pemilikan suatu barang oleh 

seseorang akan menimbulkan daya guna atau utulitas pada pemiliknya atau 

pada orang lainpun. Tetapi sebaliknya dapat juga terjadi, bahwa pemilikan satu 

barang oleh satu orang justru menimbulkan dampak negatif bagi orang lain 

yang berarti mengurangi daya guna orang yang bukan pemilikya. Gejala ini, 

yaitu adanya daya guna atau malah yang menimbulkan kerugian pada orang 

lain yang disebut sebagai eksternalitas. Gejala itu disebut eksternalitas karena 

mekanisme pasar tidak dapat memasukan semua biaya, yaitu biaya sosial, 

biaya sebenarnya dari barang tersebut dalam penentuan harga barang (true 

cost).
11

 

                                                      
11 A. Simarmata, Ekonomi Publik & External Ekonomi Tanpa Pasar (Jakarta: Fakultas 

Ekonomi Universitas Indonesia, 1994), h. 58 
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Dalam proses produksi minyak sawit selain mengunakan teknologi 

mesin, memproduksi minyak sawit juga mengunakan tenaga kerja/tenaga 

manusia dalam proses produksinya. 

Dengan demikian pabrik pengolahan minyak sawit sangat banyak 

menggunakan tenaga kerja dalam proses produksinya, sehingga penyerapan 

tenaga kerja akan berdampak pada masyarakat sekitar pabrik maupun daerah-

daerah yang lainya. Dampak yang di rasakan oleh masyarakat bermacam-

macam baik dampak positif maupun dampak negatif dengan adanya pabrik 

tersebut. 

Salah satu eksternalitas positif pengolahan CPO dari keberadaan PT 

Kalirejo Lestari adalah penyerapan tenaga kerja. Jika pabrik pengolahan 

minyak sawit banyak menyerap tenaga kerja maka akan mengurangi jumlah 

penganguran yang ada di sekitarnya, dengan di serapnya tenaga kerja maka 

setiap pekerja pabrik akan mendapatkan upah yang menjadi pendapatan 

pekerja sehingga keadaan ekonomi masyarakat akan membaik dan 

kesejahteraan masyarakat / sosial ekonomi disekitarnya akan meningkat 

dengan adanya keberadaan pabrik pengolahan minyak sawait di daerah 

tersebut. Hingga saat ini tenaga kerja yang terserap di PT Kalirejo Lestari 

sebanyak 98 orang.  
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Selain eksternalitas positif, masyarakat juga akan merasakan eksternalitas 

negatif pengolahan CPO dari keberadaan PT Kalirejo Lestari. Eksternalitas 

negatif yang dihasilkan oleh PT Kalirejo Lestari salah satunya adalah limbah. 

Limbah merupakan salah satu kerusakan alam akibat ulah manusia. Allah 

berfirman dalam Q.S. Al-A‟raf ayat 56: 

                           

     

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah 

(Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa 

takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). 

Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang 

berbuat baik.  

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwasannya Allah melarang siapapun 

membuat kerusakan dimuka bumi dalam segala bidang. Allah menciptakan 

bumi dan seisinya ini dengan sebaik-baiknya. Semuanya itu dijadikan Allah 

SWT untuk dimanfaatkan manusia, bukan untuk dirusak.  
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Salah satu faktor penyebab adanya eksternalitas adalah keberadaan 

barang publik. Barang publik merupakan barang yang bebas dikonsumsi. 

Pemanfaatan barang atau jasa tersebut oleh seseorang sama sekali tidak 

mengurangi kesempatan bagi orang lain untuk turut menikmatinya.  Contohnya 

dalah udara bersih.
12

  

Udara bersih yang ada disekitar PT Kalirejo Lestari dapat dikatakan 

berkurang karena, udara telah tercemar oleh bau limbah dari hasil produksi 

buah sawit lalu polusi udara yang disebabkan oleh kendaraan yang keluar 

masuk PT Kalirejo Lestari atau hanya sekedar untuk melintasi jalan Sendang 

KM 1 dan juga debu dari jalanan yang rusak. Selain itu, pada saat PT Kalirejo 

Lestari baru dibangun, air sungai juga menjadi keruh dan bau karena limbah 

cair dari hasil produksi dialirkan ke sungai tersebut.  

Keresahan yang dirasakan dari keberadaan PT Kalirejo Lestari semakin 

meningkat. Karena terlalu banyaknya dampak negatif yang dirasakan oleh 

masyarakat. Udara yang kurang bersih menyebabkan kerap sekali menderita 

batuk-batuk dan sesak nafas, debu dari jalanan yang rusak juga kerap 

mengganggu karena debu-debu tersebut masuk kerumah dan menempel 

didinding-dinding rumah.
13

 

                                                      
12

 Dominick Salvatero, Mikro Ekonomi Edisi ke 4 (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 247 
13

Wawancara dengan Ibu  Rodiah, warga yang tinggal di depan PT Kalirejo Lestari, 

Senin 6 Februari 2017 
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Tetapi, kini keresahan tersebut kian berkurang karena dampak negatif 

yang dihasilkan oleh PT Kalirejo Lestari telah ditanggulangi dengan baik. 

Bahkan masyarakat luaspun kini telah merasakan dampak positif dari 

keberadaan PT Kalirejo Lestari diantaranya adalah bagi mereka petani sawit. 

Mereka tidak perlu jauh-jauh lagi untuk menjual hasil panen sawit mereka.  

Tanggapan masyarakat dengan adanya PT Kalirejo Lestari sangatlah 

baik, meskipun pada awalnya masyarakat banyak yang merasa terganggu dan 

dirugikan dengan keberadaan PT Kalirejo Lestari. Tetapi seiring berjalannya 

waktu, kini tanggapan dari masyarakat justru semakin membaik. Karena 

dengan keberadaan PT Kalirejo Lestari pendapatan masyarakat meningkat, 

sarana dan prasarana juga meningkat seperti dibangunnya jalan untuk masuk ke 

Desa Kalirejo.
14

 

Keberadaan PT Kalirejo Lestari diharapkan dapat meningkatkan ekonomi 

masyarakat setempatnya, selain itu juga untuk membuka lapangan kerja baru 

bagi masyarakatnya sendiri. Dengan meningkatnya ekonomi masyrakatannya 

maka akan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Selain itu, dengan 

berkembangnya kreativitas masyarakat untuk menciptakan lapangan usaha 

baru juga akan menambah pendapatan.  

                                                      
14

Wawancara dengan Bapak Saiful, warga yang tinggal di depan PT Kalirejo Lestari, 

Senin 6 Februari 2017 
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Dengan demikian akan terlihat bagaimana eksternalitas yang ditimbulkan 

dari PT Kalirejo Lestari baik eksternalitas positif maupun negatif yang akan 

dikaitkan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat di Desa Kalirejo. 

Dampak yang ditimbulkan oleh pengolahan CPO PT Kalirejo Lestari 

terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat ini perlu diadakannya pembuktian. 

Dari paparan latar belakang yang ada, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: Eksternalitas Produk CPO Terhadap Sosial 

Ekonomi Masyarakat Sekitar Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi PT 

Kalirejo Lestari Kabupaten Lampung Tengah).  

D. Rumusan Masalah 

Tumbuh-tumbuhan sebagai sumber daya hayati banyak disinggung dalam 

Al-Qur‟an merupakan sumber pendapatan manusia. Akan tetapi manusia tidak 

boleh mengeksploitasi tumbuh-tumbuhan ini dengan seenaknya karena 

makhluk lain seperti hewan dan ternak pun mempunyai kepentingan juga demi 

kelestarian dan kehidupan mereka.
15

Mengingat produk yang dihasilkan oleh 

PT Kalirejo Lestari  bergerak di bidang industri adalah pengolahan kelapa 

sawit maka dalam kegiatan produksinya dapat menimbulkan dampak bagi 

masyarakat sekitar, sehingga berdasarkan uraian sebelumnya, maka rumusan 

masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : 

                                                      
15

Abdul Aziz, Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2008), h. 24 
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1. Bagaimana eksternalitas produk CPO terhadap kondisi sosial ekonomi 

masyarakat di Desa Kalirejo? 

2. Bagaimana eksternalitas produk CPO terhadap kondisi sosial ekonomi 

masyarakat dalam perspektif Ekonomi Islam? 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk menggambarkan eksternalitas produk CPO terhadap kondisi 

sosial ekonomi masyarakat. 

b. Untuk menggambarkan eksternalitas produk CPO terhadap kondisi 

sosial ekonomi masyarakat dalam perspektif Ekonomi Islam. 

2. Manfaat Penelitian  

a. Secara teoritis : hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan 

mengenai eksternalitas yang ditimbulkan oleh suatu perusahaan, 

memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan dalam khasanah 

ekonomi islam khususnya dan menambah literatur mengenai hal 

tersebut. Khususnya bagi lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam UIN Raden Intan Lampung. 

b. Secara praktis : bermanfaat bagi perusahaan, dengan adanya 

penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam mengambil keputusan dan penentuan kebijakan 

dalam menangani Eksternalitas produk CPO yang ditimbulkan oleh 
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PT Kalirejo Lestari. Dan penelitian ini berguna secara teknis untuk 

melihat dan menggambarkan keberadaan PT Kalirejo Lestari dan 

keadaan sosial ekonomi masyarakatnya berdasarkan penelitian yang 

dilakukan. 

F. Metodologi Penelitian  

1. Pendekatan Penelitian  

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif adalah penelitian eksploratif yang biasanya lebih bersifat studi 

kasus. Jenis penelitian ini mempunyai proses yang lain dengan proses pada 

penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif dimulai dengan adanya suatu 

masalah yang biasanya spesifik dan diteliti secara khusus sebagai suatu 

kasus yang akan diangkat ke permukaan tanpa adanya maksud untuk 

generalisasi.
16

 

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research), yaitu 

penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar 

belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu kelompok 

sosial baik individu, kelompok, lembaga,  atau masyarakat.
17

 Dilihat dari 

sifatnya penelitian ini bersifat descriptive. Penelitian descriptive adalah 

                                                      
16

 Farouk Muhammad, Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta: PTIK Press, 2003), h. 100 
17

 Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2007),  h. 46 
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penelitian yang bertujuan menggambarkan kondisi atau fenomena tertentu, 

tidak memilah – milah atau mencari faktor – faktor atau variabel tertentu.
18

 

Selain itu, peneliti juga menggunakan  penelitian kepustakaan, 

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan 

menggunakan literatur (kepustakaan) yang dilakukan dengan cara 

membaca, menelaah, dan mencatatat berbagai literatur atau bahan bacaan 

yang sesuai dan memiliki relevansi dengan pokok bahasan, kemudian 

disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran teoritis. 

2. Sumber Data 

Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan 

disajikan untuk tujuan tertentu. Berdasarkan sumbernya data dapat 

digolongkan menjadi dua, yaitu data primer dan sekunder. 

a. Data primer  

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden 

atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang 

diteliti. Data tersebut bisa diperoleh langsung dari personal yang 

diteliti dapat pula berasal dari lapangan.
19

 Dalam penelitian ini penulis 

mendapatkan data primer langsung dari lapangan, yakni dengan cara 

wawancara kepada karyawan PT Kalirejo Lestari dan kepada 

masyarakat sekitar PT Kalirejo Lestari.  

                                                      
18

 Zulganef, Metode Penelitian Sosial dan Bisnis (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 11 
19

 Moh. Pabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h. 57 
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b. Data sekunder 

Selain data primer sebagai pendukung dalam penelitian ini 

penulis juga mengunakan data sekunder. Data sekunder adalah data 

yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau 

instansi di luar dari penelitian sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu 

sesungguhnya adalah data asli. Data sekunder bisa diperoleh dari 

instansi- instansi, perpustakaan, maupun dari pihak lainnya.
20

 Data 

sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan antara lain 

mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian 

yang berwujud laporan dan sebaginya. Data sekunder dalam penelitian 

ini diperoleh dari PT. Kalirejo Lestari, jurnal, skripsi, serta data 

lainnya yang dapat membantu agar data menjadi relevan.  

3. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik lapangan dan 

kepustakaan. Dalam penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara 

membaca, menelaah serta mempelajari berbagai bahan bacaan yang berkaitan 

dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian lapangan penulis 

menggunakan metode-metode seperti: 

 

                                                      
20 Ibid, 58 
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a. Metode wawancara 

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal. Jadi, semacam 

percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.
21

 

Dalam metode ini peneliti menggunakan metode wawancara 

terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan 

dengan terlebih dahulu membuat daftar pertanyaan yang kadang- kadang 

disertai jawaban- jawaban alternatif dari responden dengan maksud agar 

pengumpulan data dapat lebih terarah kepada masalah, tujuan, dan 

hipotesis penelitian. Wawancara dilakukan kepada penanggung jawab PT 

Kalirejo Lestari dan masyarakat yang ditinggal di sekitar PT Kalirejo 

Lestari. 

b. Metode dokumentasi  

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung 

pada subjek penelitian, namun melalui dokumen yang digunakan berupa 

buku harian, koran dan referensi lainnya 

 

 

 

                                                      
21 Moh. Pabundu Tika. Op. Cit, h.62 
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c. Observasi  

Metode  observasi  adalah  cara  pengumpulan  data  yang  dilakukan 

dengan  cara  mengamati  dan  mencatat  secara  sistematik  gejala-gejala  

yang  diselidiki. 

Studi yang sengaja dan sistematis tentang fenomena dan gejala psikis 

dengan jalan pengamatan dan pencatatan.
22

 Dengan  adanya  metode  ini  

maka  akan mendapatkan  data  secara  riil  berdasarkan  hasil  pengamatan 

dilapangan yang telah dilakukan. 

4. Metode Alat analisis 

Analisis data merupakan kegiatan tahap akhir dari penelitian. Jadi 

keseluruhan  data  yang  dipergunakan  terkumpul. Maka  data  tersebut 

dianalisa. 

Setelah keseluruhan data terkumpul, maka langkah selanjutnya penulis 

menganalisa data tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan. Alat analisis yang 

digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan 

berfikir deduktif. Pendekatan berfikir deduktif adalah berangkat dari fakta- fakta 

umum, peristiwa- peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta- fakta dan 

                                                      
22

 Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 

1993), h. 44 



 

 

 

20 

 

 

 

peristiwa- peristiwa yang umum, kongkrit, ditarik generalisasi- generalisasi yang 

mempunyai sifat- sifat khusus. 
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BAB II 

PENDEKATAN TEORITIS DAN ACUAN PUSTAKA 

A. Eksternalitas 

1. Pengertian Eksternalitas 

Eksternalitas adalah dampak tindakan seseorang atau suatu pihak 

terhadap kesejahteraan atau kondisi orang/ pihak lain. Jika dampaknya 

merugikan, maka hal itu disebut eksternalitas negatif. Sebaliknya, jika 

dampaknya menguntungkan maka disebut eksternalitas positif.23 

Eksternalitas adalah biaya atau manfaat yang timbul karena beberapa 

aktivitas atau transaksi yang ditimpakan atau dikenakan pada pihak lain 

diluar aktivitas atau transaksi itu. Kadang disebut dengan tumpahan atau 

efek lingkungan.24 

Eksternalitas timbul karena tindakan konsumsi atau produksi dari 

satu pihak mempunyai pengaruh terhadap pihak lain yang tidak ada 

kompensasi yang diterima oleh pihak yang terkena dampak tersebut.  

Syarat terjadinya eksternalitas ada dua yaitu: 

a. Adanya pengaruh dari suatu tindakan, dan  

b. Tidak adanya kompensasi yang dibayarkan atau diterima. 

                                                      
23 N. Gregory Mankiw, Op. Cit, h. 235 
24 Cash E. Karl dan Ray C. Fair, Prinsip-prinsip Ekonomi jilid II (Jakarta: Erlangga, 

2007), h. 388 
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Eksternalitas bagi masyarakat dapat berupa manfaat (benefit to 

society) maupun beban atau biaya (cost on society) dikarenakan adanya 

aktivitas produksi dan konsumsi. Manfaat maupun beban ini tidak hanya 

dirasakan oleh orang yang berkepentingan langsung dengan perusahaan 

tersebut sebagai pemilik, konsumen, pekerja, pemerintah, atau masyarakat, 

namun juga dirasakan oleh masyarakat lain yang tidak berhubungan 

langsung dengan aktivitas dan keberadaan perusahaan tersebut. 

Limpahan (spill over) dari manfaat atau beban ke masyarakat yang 

berkepentingan dengan aktivitas tersebut dinamakan eksternalitas, atau 

dampak keberadaan suatu aktivitas produksi maupun konsumsi terhadap 

masyarakat luas yang tidak berhubungan atau berkepentingan langsung 

dengan aktivitas tersebut.25 

Ditinjau dari dampaknya, eksternalitas dapat dibagai menjadi dua, 

yaitu:26 

a. Eksternalitas positif 

Eksternalitas positif adalah apabila dampak dari suatu tindakan 

terhadap orang lain yang tidak memberikan kompensasi 

menguntungkan. Masyarakat akan merasakan adanya eksternalitas 

                                                      
25 Henry Faizal Noor, Ekonomi Publik Edisi 2 (Jakarta: Permata Puri Media, 2015), 

h 179 
26 Sonny Sumarsono, Ekonomi Mikro Teori dan Soal Latihan (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2007), h. 262 
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atau dampak positif dari keberadaan suatu aktivitas (produksi atau 

konsumsi) bila kuantitas barang dan jasa sangat sedikit dibandingkan 

kebutuhan masyarakat.27 

b. Eksternalitas negatif 

Eksternalitas negatif adalah apabila dampaknya bagi orang lain 

yang tidak menerima kompensasi sifatnya merugikan. Eksternalitas 

yang berhubungan dengan lingkungan hidup (seperti polusi air dan 

udara, kebisingan, suara ribut-ribut) semuanya mempengaruhi 

kepuasan orang lain. Masyarakat akan merasakan adanya eksternalitas 

atau dampak negatif dari aktivitas konsumsi maupun produksi bila 

kuantitas produksi atau konsumsi barang dan jasa menghasilkan 

limpahan kerugian atau konsumsi barang dan jasa menghasilkan 

limpahan kerugian atau kesulitan (harmfull spill over) bagi 

masyarakat. Dengan kata lain, eksternalitas negatif terjadi bila 

aktivitas produksi maupun konsumsi menimbulkan beban, gangguan, 

kerugian, atau biaya bagi masyarakat (cost on society). 

Eksternalitas bisa terjadi karena agen-agen ekonomi mempengaruhi 

aktivitas agen-agen ekonomi lainnya tanpa direfleksikan dalam transaksi-

transaksi pasar.  

                                                      
27 Henry Faizal Noor. Op.Cit,  h. 181 
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2. Bentuk- bentuk Eksternalitas 

Bentuk –bentuk eksternalitas dapat dibedakan menjadi 4, yaitu: 

a. Eksternalitas Produsen-Produsen 

Eksternalitas produsen terhadap produsen terjadi ketika output 

dan input yang digunakan oleh suatu perusahaan mempengaruhi 

output dan input yang digunakan oleh perusahaan lain. Seorang 

produsen dapat menimbulkan eksternalitas positif ataupun 

eksternalitas negatif terhadap produsen lainnya.28  

b. Eksternalitas Produsen- Konsumen 

Aktivitas seorang produsen dapat pula menimbulkan efek 

terhadap utilitas tanpa mendapat suatu kompensasi apapun juga. 

Misalnya saja suatu pabrik mengeluarkan asap yang menyebabkan 

polusi udara. Udara kotor tersebut terpaksa dihirup oleh masyarakat 

yang tinggal di sekitar pabrik sehingga menyebabkan utilitas mereka 

untuk tinggal di sekitar pabrik menjadi turun. Dalam hal ini pabrik 

tidak memberikan ganti rugi dalam bentuk apapun juga kepada 

masyarakat dan pabrik tersebut akan menentukan tingkat produksi 

dimana harga barang produksi sama dengan biaya marginal.  

                                                      
28 Guritno Mangkoesoebroto, Ekoniomi Publik Edisi Ketiga (Yogyakarta: BPFE-

YOGYAKARTA, 1999), h. 121 
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c. Eksternalitas Konsumen-Produsen 

Analisa eksternalitas konsumen- produsen hanyalah merupakan 

suatu kasus yang berkebalikan dari analisa eksternalisa produsen- 

konsumen. Apabila suatu aktivitas konsumen menberikan dampak 

pada suatu perusahaan, optimalitas penggunaan sumber- sumber 

ekonomi akan terjadi apabila biaya marginal aktivitas konsumen 

(yaitu harga barang- barang yang di konsumsikan) sama dengan 

keuntungan marginal yang diterima oleh semua orang (keuntungan 

marginal konsumen ditambah dengan nilai produksi marginal bagi 

perusahaan yang terkena eksternalitas).  

d. Eksternalitas Konsumen- Konsumen  

Aktivitas konsumsi seseorang dapat secara langsung mempunyai 

tingkat kepuasan/ utilitas orang lain tanpa ada suatu kompensasi 

(dalam hal eksternalitas positif) atau biaya (dalam hal eksternalitas 

negatif) apapun juga. Eksternalitas konsumen- konsumen ini tidak 

banyak mendapat perhatian para ahli ekonomi lingkungan karena 

tidak ada pengaruh yang nyata dalam perekonomian. Eksternalitas 

konsumen- konsumen dapat dibedakan dampaknya antara dampak 

fisik dan dampak kejiwaan (psyhic).  
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3. Faktor- Faktor Penyebab Eksternalitas 

a. Keberadaan Barang Publik 

Barang publik (publik goods), yang sering disebut barang sosial 

(social goods), atau barang kolektif (collective goods) adalah barang 

yang bebas di konsumsi. Pemanfaatan barang atau jasa tersebut oleh 

seseorang sama sekali tidak mengurangi kesempatan bagi orang lain 

untuk turut menikmatinya barang yang tidak punya tandingan dalam 

konsumsi dan/ atau manfaat tidak bisa dipisahkan.29  

Barang publik atau public goods memiliki dua karakteristik 

yaitu: 

1. Tidak ada pesaing (non rival) dalam konsumsi 

Suatu barang bersifat nonrival jika untuk setiap level 

produksi tertentu, biaya pembiayaan marjinal kepada seorang 

konsumen tambahan adalah nol. Untuk kebanyakan barang yang 

disediakan secara swasta atau privat, biaya marjinal untuk 

memproduksi barang tersebut secara lebih banyak adalah positif. 

                                                      
29 Karl E. Case dan Ray C. Op. Cit, h . 401 
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Tetapi untuk sejumlah jenis barang, para konsumen tambahan tidak 

memberi tambahan biaya.  

 

2. Tidak bersifat ekslusif atau sulit memperolehnya (nonexclusive) 

Sifat pertama yang membedakan barang-barang publik 

dengan barang-barang lainnya adalah apakah orang-orang bisa 

menikmati barang-barang yang dibeli adan dimilikinya secara 

sendiri-sendiri atau tidak. Untuk barang-barang privat, biasanya 

ekslusivitas ini bisa dilakukan. Jadi kalau barang-barang privat bisa 

dipisahkan pengkonsumsiannya, dimana yang tidak membayar 

tidak bisa menikmatinya, maka barang-barang publik sangat sulit 

dipisah-pisahkan pengkonsumsiannya.30 

Barang bersifat nonexclusive jika orang – orang tidak dapat 

diabaikan dalam pengkonsumsiannya. Sebagai akibatnya, sulit atau 

bahkan tidak mungkin untuk mengenakan biaya  atas orang-orang 

yang menggunakan barang – barang nonexclusive (barang – barang 

yang dapat dinikmati tanpa membayar secara langsung).  

Konsep-konsep non-exclusive dan non-rivaly dalam banyak 

hal berhubungan erat satu sama lainnya. Kebanyakan barang yang 

tidak bisa dipisahkan pengkonsumsiannya (non-exclusive) juga 

                                                      
30 Sonny Sumarsono. Op. Cit, h. 265 
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bersifat tidak bersaing (non-rivaly). Pertahanan nasional dan 

pengontrolan nyamuk adalah dua contoh barang yang sulit 

dipisahkan pengkonsumsian unit-unit tambahan melibatkan biaya 

manajerial sosial nol. 

b. Sumber Daya milik Bersama  

Biasanya faktor eksternalitas timbul saat sumber daya-sumber 

daya dapat digunakan tanpa biaya. Sumber daya – sumber daya milik 

umum ini merupakan sesuatu yang dapat diperoleh setiap orang secara 

gratis. Akibatnya, sumber daya tersebut akan dimanfaatkan secara 

berlebihan. Air dan udara merupakan dua contoh paling umum dari 

tipe sumber daya ini.31 

c. Kegagalan Pemerintah 

Terdapat beberapa faktor yang menjadi sumber timbulnya 

kegagalan pemerintah:32 

1. Campur tangan pemerintah kadang-kadang menimbulkan dampak 

yang tidak diperkirakan terlebih dahulu. Misalkan saja, kebijakan 

pemerintah dalam mengatur tata niaga cengkeh agar penghasilan 

petani cengkeh naik, ternyata membawa dampak permintaan 

                                                      
31Dyah Sawitri, Ekonomi Mikro dan Implementasinya (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2014), h. 132 
32 Guritno Mangkoesoebroto. Op.Cit, h. 9-10 
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tembakau menurun sehingga pendapatan petani tembakau 

menurun.  

2. Campur tangan pemerintah memerlukan biya yang tidak murah, 

oleh karena itu maka campur tangan pemerintah harus 

dipertimbangkan manfaat dan biayanya secara cermat agar tidak 

lebih besar daripada biaya masyarakat tanpa adanya campur 

tangan pemerintah. 

3. Adanya kegagalan dalam pelaksanaan program pemerintah. 

Pelaksanaan program pemerintah memerlukan tender, dan sistem 

yang kompleks.  

4. Perilaku pemegang kebijakan oemerintah yang bersifat mengejar 

keuntungan pribadi atau rent seeking behaviour.  

4.  Solusi Untuk Mengatasi Eksternalitas    

Terdapat beberapa kebijakan untuk mengatasi eksternalitas yang 

negatif baik dari produksi maupun dari konsumsi atas pemanfaatan barang 

publik dan milik bersama. Cara inilah yang disebut sebagai Internalisasi 

Eksternalitas yaitu pencapaian intensif (berupa pajak atau subsidi) agar 

orang-orang bersedian menanggung atau memperhitungkan dampak-

dampak eksternal dari tindakan mereka. 

Beberapa kebijakan internalisasi itu diantaranya: 
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a. Regulasi/ peraturan  

Salah satu cara untuk mengatasi kegagalan pasar atau inefisiensi 

akibat terjadinya okonomi eksternal adalah regulasi atau larangan 

pemerintah. Dengan melarang sebuah aktivitas yang meningkatkan 

ekonomi eksternal, maka disekonomis eksternal tersebut bisa 

dicegah.33Regulasi digunakan untuk mengatasi masalah eksternalitas 

yang akan bertambah parah atau menurut perhitungan akan parah 

maka pemerintah bisa mengeluarkan peraturan dengan cara melarang 

atau mewajibkan akan sesuatu pihak kepada pihak-pihak penyebab 

dan sumber eksternalitas itu.34 

b. Pajak pigovion 

Pajak pigivion adalah pajak yang diterapkan untuk mengoreksi 

berbagai dampak dari suatu eksternalitas negatif.35 Pemerintah dapat 

melakukan kebijakan dengan pendekatan pasar yaitu pemerintah akan 

memberikan intensif yang besar kepada perusahaan yang memberikan 

eksternalitas positif dan mengenakan pungutan pajak yang besar 

kepada perusahaan yang eksternalitas negatifnya lebih besar. 

                                                      
33 Dominick Salvatore. Op. Cit, h. 188 
34 Iskandar Putong. Op. Cit, h. 269 
35 N. Gregory Mankiw. Op. Cit, h. 250 
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c. Pendekatan sosial  

Pendekatan ini tidak melibatkan pemerintah, akan tetapi pihak 

perusahaanlah yang aktif memberikan bantuan kepada masyarakat 

sekitarnya atas pertimbangan adanya kerugian masyarakat karena 

beroperasinya perusahaan mereka.  

B. CPO 

1. Pengertian CPO 

Crude Palm Oil (CPO) atau minyak sawit kasar berasal dari daging 

buah (mesocarp) kelapa sawit yang berwarna merah. Keunggulan minyak 

sawit selain tersususn dari asam lemak tidak jenuh dan asam lemak jenuh, 

juga mengandung beta karoten atau pro-vitamin A (tokoferol dan 

tokotriol) yang sangat diperlukan dalam proses metabolisme dalam tubuh 

manusia dan sebagai antioksidan. Hasil pengolahan kelapa sawit dapat 

dikelompokkan menjadi bahan makanan, bahan non makanan, bahan 

kosmetika dan farmasi.
36

 

Minyak Sawit Kasar atau Crude Palm Oil (CPO) adalah minyak 

yang agak kental berwarna kuning jingga kemerah-merahan. CPO 

mengandung asam lemak bebas (EFA) 5% dan mengandung banyak 

                                                      
36 Akhmat Tohir, Analisis Peramalan Penjualan Minyak Sawit Kasar Atau Crude 

Palm Oil (CPO) Pada PT Kharisma Pemasaran Bersama (KPB) Nusantara Di Jakarta 

(Skripsi: UIN Syarif Hidayatulloh, 2011), h. 7 
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Carolene atau pro vitamin E (800-900 ppm). Titik lunak berkisar antara 

33-34 °C. Kapasitas produksi 45 ton buah/ jam. 

C. Sosial Ekonomi Masyarakat 

Sosial ekonomi adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok 

masyarakat yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendidikan serta 

pendapatan. Dalam pembahasannya sosial dan ekonomi sering menjadi objek 

pembahasan yang berbeda.  

Sosial Ekonomi Masyarakat adalah studi tentang bagaimana cara orang 

atau masyarakat memenuhi kebutuhannya atas jasa dan barang langka.37 

Kondisi sosial ekonomi adalah suatu kedudukan yang diatur secara  sosial 

dan menempatkan seseorang pada posisi tertentu dalam masyarakat,  pemberian 

posisi itu disertai pula dengan seperangkat hak dan kewajiban  yang harus 

dimainkan oleh si pembawa status. Kondisi sosial ekonomi masyarakat ditandai 

adanya saling kenal mengenal antar satu dengan yang lain, paguyuban, sifat 

kegotong-royongan dan kekeluargaan.38 

Kondisi sosial ekonomi masyarakat adalah suatu usaha bersama dalam 

suatu masyarakat untuk menanggulangi atau  mengurangi kesulitan hidup, 

                                                      
37 Ng. Philipus dan Nurul Aini. Op. Cit, h. 65 
38 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 
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dengan lima parameter dapat di gunakan  untuk mengukur  kondisi sosial 

ekonomi masyarakat yaitu  tingkat  pendidikan,usia,  jenis  kelamin,  pekerjaan,  

tingkat  pendapatan.39 

D. Konsep Ekonomi Islam  

1. ................................................................................... Eksternalitas dalam 

perspektif Ekonomi Islam 

Sebagaimana diketahui bahwasannya eksternalitas adalah dampak 

tindakan suatu pihak terhadap kondisi sosial pihak lain. 40 Proses usaha yang 

dilakukan oleh PT Kalirejo Lestari adalah dibidang produksi buah sawit 

menjadi minyak sawit kasar (CPO).  

Produksi dalam istilah konvensional adalah mengubah sumber- sumber 

dasar ke dalam barang jadi, atau proses dimana input diolah menjadi output. 

Sedangkan produksi dalam Islam, Islam mendorong pemeluknya untuk 

berproduksi dan menekuni aktivitas ekonomi dalam segala bentuknya seperti 

pertanian, peternakan, perburuan, industri, perdagangan, dan sebagainya. 

Islam memandang setiap amal perbuatan yang menghasilkan benda atau 

pelayanan yang bermanfaat bagi manusia atau yang memperindah kehidupan 

mereka dan menjadikannya lebih makmur dan sejahtera.41 

                                                      
39 JPG (Jurnal Pendidikan Geografi) Volume 3, No 2, Maret 2016 e-ISSN : 2356-

5225 
40 Iskandar Putong. Op. Cit, h. 265 
41 Lukman Hakim, Prinsip –prinsip Ekonomi Islam (Jakarta: erlangga, 2012), h. 64 
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Pemahaman produksi dalam Islam memiliki arti bentuk usaha keras 

dalam pengembangan faktor- faktor sumber yang diperoleh secara syariah 

dan melipatgandakan pendapatan dengan tujuan kesejahteraan masyarakat, 

menopang eksistensi, serta meninggikan derajat manusia. 

Produksi adalah sebuah proses yang telah terlahir di muka bumi ini 

semenjak manusia menghuni planet ini. Produksi sangat prinsip bagi 

kelangsungan hidup dan juga peradaban manusia dan bumi. Sesungguhnya 

produksi lahir dan tumbuh dari menyatunya manusia dengan alam. Maka 

untuk menyatukan antara manusia dengan alam ini, Allah telah menetapkan 

bahwa manusia berperan sebagai khalifah. Bumi adalah lapangan dan medan, 

sedangkan manusia adalah pengelola segala apa yang terhampar di muka 

bumi untuk dimaksimalkan fungsi dan kegunaannya.42 

Seorang muslim harus menyadari bahwa manusia diciptakan sebagai 

khalifah fil ardhi (pemimpin di bumi) yang harus mampu mengarahkan amal 

perbuatan manusia yang dapat menciptakan kebaikan dan kemaslahatan di 

muka bumi ini. Seorang muslim meyakini apa pun yang diciptakan oleh Allah 

di bumi ini untuk kebaikan, dan apapun yang Allah berikan kepada manusia 

sebagai sarana untuk menyadarkan fungsinya sebagai pengelola bumi 

(khalifah). Seorang muslim juga menyadari bahwa Allah SWT mengirim 

umat Islam di dunia sebagai pembawa misi rahmatan lil ‘alamin (rahmat 

                                                      
42 Adiwarman A. Karim. Op. Cit, h. 128 



 

 

 

35 

 

 

 

untuk semua alam). Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 

ayat 30  

                               

                       

Artinya:Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: 

"Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka 

bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan 

(khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya 

dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan 

memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: 

"Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." 

Tanggung jawab manusia sebagai khalifah adalah mengelola resources 

yang telah disediakan oleh Allah secara efisien dan optimal agar 

kesejahteraan dan keadilan dapat ditegakkan. Satu yang tidak boleh dan harus 

dihindari oleh manusia adalah berbuat kerusakan dimuka bumi.  

Dengan demikian, segala macam kegiatan ekonomi yang diajukan 

untuk mencari keuntungan tanpa berakibat pada peningkatan utulity atau nilai 
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guna resources tidak disukai dalam Islam. Nilai universal lain dalam ekonomi 

Islam tentang produksi adalah adanya perintah untuk mencari sumber- 

sumber yang halal dan baik bagi produksi dan memproduksi dan 

memanfaatkan output produksi pada jalan kebaikan dan tidak menzalimi 

pihak lain. Dengan demikian, penentuan input dan output dari produksi 

haruslah sesuai dengan hukum Islam dan tidak mengarahkan kepada 

kerusakan. 

Bekerja mengelola sesuatu (bahan mentah) menjadi suatu barang yang 

bermanfaat bagi manusia atau dengan istilah lain “industri” merupakan usaha 

(produksi) yang diperbolehkan dalam Islam. Para nabi berindustri dalam 

memperoleh sebagian asbab rezekinya.43 

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Rosulullah SAW bersabda: 

“Tidaklah seseorang memakan makanan itu lebih baik dibandingkan jika ia 

memakan dari jerih payahnya sendiri. Sesungguhnya nabi Daud selalu makan 

dari hasil usahanya sendiri.”.  

Dari hadis ini, nabi Daud alaihissalam menjadi tukang besi sebagai 

profesi sampingannya disamping yang utama seorang nabi atau da‟i yang 

menyeru kepada kebaikan. Demikian juga menurut hadis dari Abu Hurairah 

radhiallahu anhu bahwa nabi Zakaria alaihissalam adalah seorang tukang 

kayu. Sedangkan Ibnu Umar menyatakan bahwa Rasullullah SAW bersabda: 

                                                      
43 Lukman Hakim. Op. Cit, h. 80 
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“Sesungguhnya Allah mencintai seorang mukmin yang bekerja dengan 

tangannnya sendiri (profesionalitas)” (HR. Tabhrani).44 

2. ................................................................................... Sosial Ekonomi 

dalam perspektif Ekonomi Islam 

Berlandaskan Kerangka Dinamika Sosial Ekonomi Islami, suatu 

pemerintahan harus dapat menjamin kesejahteraan masyarakat dengan 

 menyediakan lingkungan yang sesuai untuk aktualisasi pembangunan dan 

keadilan melalui implementasi Syariah.  

Syariah Islam termasuk syariah perekonomian mempunyai komitmen 

untuk menjadi sebab kebahagiaan dan kesejahteraan hidup manusia. 

Khususnya dalam bidang perekonomian,tujuan syariah Islam adalah 

menciptakan keadilan dan kesejahteraan dalam berbisnis dan berusaha.45  

Hal itu terwujud dalam pembangunan dan pemerataan distribusi 

kekayaan yang dilakukan untuk kepentingan bersama dalam jangka panjang. 

Sebuah masyarakat bisa saja mencapai puncak kemakmuran dari segi materi, 

tetapi kejayaan tersebut tidak akan mampu bertahan lama apabila lapisan 

moral individu dan sosial sangat lemah, terjadi disintegrasi keluarga, 

ketegangan sosial dan anomie masyarakat meningkat, serta pemerintah tidak 

dapat berperan sesuai dengan porsi dan sebagaimana mestinya.  

                                                      
44 Ibid. 
45 Ibid. 
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Salah satu cara yang paling konstruktif dalam merealisasikan visi 

kesejahteraan lahir dan bathin bagi masyarakat yang sebagian masih berada di 

garis kemiskinan, adalah dengan menggunakan sumber daya manusia secara 

efisien dan produktif dengan suatu cara yang membuat setiap individu 

mampu mempergunakan kemampuan artistik dan kreatif yang dimiliki oleh 

setiap individu tersebut dalam merealisasikan kesejahteraan mereka masing-

masing. Hal ini tidak akan dapat dicapai jika tingkat pengangguran dan semi 

pengangguran yang tinggi tetap berlangsung. Sumber daya yang dilengkapi 

dengan keterampilan dan sikap mental terhadap pekerjaan, serta kemampuan 

untuk berusaha sendiri merupakan modal utama bagi terciptanya 

pembangunan.  

E. ...................................................................................... Penelitian 

Terdahulu  

1. ................................................................................. Skripsi Penelitian 

yang dilakukan oleh Odiansyah yaitu pada tahun 2005, dengan judul 

penelitian Dampak Eksternalitas Pabrik Gula PTPN VII Bunga Mayang 

TerhadapSsosial Ekonomi Masyarakat Di Sekitarnya. (Studi Kasus Di Desa 

Negara Tulang Bawang Kecamatan Bunga Mayang Lampung Utara). Yang 

bertujuan Untuk mengetahui dampak esksternalitas dari keberadaan PTPN 

VII Bunga Mayang terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Di Desa 

Negara Tulang Bawang. Hasil dari pembahasan yaitu terdapat eksternalitas  
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positif keberadaan PTPN VII Bunga Mayang terhadap perkembangan sosial 

ekonomi masyarakat di Desa Negara Tulang Bawang. 

Tabel 1. Ringkasan Penelitian Dampak Eksternalitas Pabrik Gula PTPN 

VII  Bunga Mayang Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Di 

Sekitarnya. 

A B 

Judul   

 

    

   

 

Dampak Eksternalitas Pabrik Gula PTPN VII 

Bunga Mayang terhadap sosial ekonomi 

Masyarakat Di Sekitarnya”. (Studi Kasus Di 

Desa Negara Tulang Bawang Kecamatan Bunga 

Mayang Lampung Utara). 

Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Lampung,  

 

Penulis/ Tahun   Odiansyah (2013) 

 

Tujuan  Untuk mengetahui dampak esksternalitas dari 

keberadaan PTPN VII Bunga Mayang terhadap 

kondisi sosial ekonomi masyarakat Di Desa 

Negara Tulang Bawang. 

 

Model Estimasi 

dan Variabel   

Product Moment Coefficient Of Correlation. 

sosial ekonomi: 

-  Pola Perkembangan Penduduk. 

-  Pola Perkembangan Ekonomi. 

-  Penyerapan tenaga kerja 

-  Berkembangnya struktur ekonomi 

-  Peningkatan pendapatan. 

Jenis Data dan 

Hasil penelitian   

Data sekunder dan data primer. Hasil penelitian 

yaitu terdapat eksternalitas  positif keberadaan 

PTPN VII Bunga Mayang terhadap 

perkembangan sosial ekonomi masyarakat di 

Desa Negara Tulang  
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Bawang. 

 

2. ............................................................................. Skripsi dari 

Mulyaningrum tahun 2005 , dengan judul penelitian eksternalitas 

ekonomi dalam pembangunan wisata alam berkelanjutan dengan studi 

kasus pada kawasan wisata alam baturaden kabupaten banyumas jawa 

tengah. Yang bertujuan secara umum untuk menganalisis munculnya 

eksternalitas ekonomi sebagai dampak dari kegiatan pengembangan 

wisata alam berkelanjutan, dan secara khusus bertujuan untuk 

menganalisis nilai dan manfaat dari kegaitan wisata alam bagi 

masyarakat sekitar sebagai indikator pertumbuhan ekonomi wilayah. 

Hasil dari pembahasan yaitu terjadi kenaikan wisatawan dalam 5 tahun 

terakhir dan kenaikan dari wisatawan tersebut telah menimbulkan 

dampak positf dari ekonomi dan menyebabkan peningkatan pendapatan 

bagi PEMDA Banyumas serta meningkatkan penyerapan tenaga kerja 

serta mendorong kegiatan ekonomi lainya yang terkait dengan wisata 

alam. 

Tabel 2. Ringkasan penelitian Eksternalitas Ekonomi Dalam 

Pembangunan Wisata Alam Berkelanjutan Dengan Studi 

Kasus Pada Kawasan Wisata Alam Baturaden Kabupaten 

Banyumas Jawa Tengah. 
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A B 

Judul  Eksternalitas Ekonomi Dalam Pembangunan Wisata Alam 

Berkelanjutan Dengan Studi Kasus Pada Kawasan Wisata 

Alam Baturaden Kabupaten Banyumas Jawa Tengah 

Penulis  Mulyaningrum 

Penerbit  Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu 

Tujuan  - ........................................................................................... S

ecara umum untuk menganalisis munculnya eksternalitas 

ekonomi sebagai dampak dari kegiatan pengembangan 

wisata alam berkelanjutan. 

-  khusus bertujuan untuk menganalisis nilai dan manfaat 

dari kegaitan wisata alam bagi masyarakat sekitar sebagai 

indikator pertumbuhan ekonomi wilayah 

Variabel  - Penyerapan tenaga kerja 

-  Perkembangan perekonomian 

-  Peningkatan pendapatan 

Hasil dan 

kesimpul

an  

Hasil dari pembahasan yaitu terjadi kenaikan wisatawan 

dalam 5 tahun terakhir dan kenaikan dari wisatawan tersebut 

telah menimbulkan dampak positf dari ekonomi dan 

menyebabkan peningkatan pendapatan bagi PEMDA 

Banyumas serta meningkatkan penyerapan tenaga kerja serta 

mendorong kegiatan ekonomi lainya yang terkait dengan 

wisata alam. 
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BAB III 

PENYAJIAN DATA PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum PT Kalirejo Lestari 

Secara astronomis wilayah Kampung Kalirejo  terletak  pada  5009‟  LS  

–5016‟  LS  dan  104055‟BT  –  105002‟ BT .  Curah hujan setiap tahun 2.431 

milimeter.  Perubahan  suhu  udara antara  230C  –  320C.  Sebelah  Utara 

berbatasan  dengan  Kampung Kaliwungu  dan  Kampung  Sribasuki. Sebelah  

Timur  berbatasan  dengan Kampung Balairejo.  Sebelah Selatan berbatasan  

dengan  Kampung Wayakrui.  Sebelah  Barat  berbatasan dengan kampung 

Kalidadi. 

Secara  sosial  ekonomi,  Kampung Kalirejo  dengan  pusat  

pemerintahan Kecamatan  Kalirejo  berjarak  1  Km, dengan  Pusat  Ibukota  

Kabupaten Lampung  tengah  di  Gunung  Sugih adalah  56  Km,  dan  dengan  

Pusat Ibukota  Pemerintahan  Propinsi Lampung  di  Bandar  Lampung 

berjarak 75 Km. Adapun sarana dan prasarana  transportasi  dari  dan menuju  

Kampung  Kalirejo  cukup lancar  karena  dilalui  jalur  jalan  raya yang  

menghubungkan  pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dengan desa-desa 

dan kecamatan yang ada di wilayah  Kabupaten  Pringsewu. 
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1. Sejarah berdirinya PT KALIREJO LESTARI 

PT Kalirejo Lestari merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di 

bidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit. Produk utama yang diolah 

PT Kalirejo Lestari adalah CPO (Crude Palm Oil) dan PK (Palm Kernel). 

Selama hampir sembilan tahun beroperasi, PT Kalirejo Lestari telah 

berkontribusi besar terhadap perekonomian masyarakat kecamatan Kalirejo. 

Hal ini dapat dilihat dari tumbuhnya bank-bank pemerintah dan swasta di 

pasar Kalirejo, peningkatan jumlah kendaraan bermotor, juga peningkatan 

pendapatan per kapita penduduk. 

PT Kalirejo Lestari pertama kali dibangun pada awal bulan Agustus 

2006 dan selesai pada akhir bulan Juli 2007. Secara resmi PT Kalirejo 

Lestari mulai beroperasi pada tanggal 1 Agustus 2007. PT Kalirejo Lestari 

terletak di kawasan yang strategis, yaitu hanya berjarak satu kilometer dari 

pasar Kalirejo dan pusat pemerintah kecamatan Kalirejo sehingga PT 

Kalirejo Lestari berada pada posisi yang sangat baik untuk menjadi motor 

penggerak perekonomian kecamatan Kalirejo. Selain itu karena letaknya 

yang strategi membuat PT Kalirejo Lestari tidak terlalu sulit mendapat 

pasokan bahan baku yaitu tandan buah segar (TBS).  
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2. Visi dan Misi Perusahaan 

PT Kalirejo Lestari mempunyai visi menjadi “world class company” 

atau sebuah perusahaan pengolahan kelapa sawit yang terus berkembang 

mampu bersaing dalam era globalisasi dan menjadi perusahaan industri 

pengolahan kelapa sawit kelas dunia. 

Sedangkan misi PT Kalirejo Lestari, yaitu mengelola perusahaan 

dengan dukungan sumber daya manusia yang profesional, menggunakan 

teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, melakukan kemitraan yang 

serasi dan berkesinambungan, membangun dan menciptakan lapangan kerja 

serta memberdayakan penduduk setempat, memberikan manfaat bagi 

perusahaan, karyawan, dan lingkungan pabrik. 

3. Ruang Lingkup dan Kapasitas Perusahaan 

PT Kalirejo Lestrai merupakan salah satu anak perusahaan dari 

sembilan anak perusahaan PT Sinar Jaya Agro Investama (SJAI) . PT 

Kalirejo Lestari merupakan perusahaan yang didesain untuk memproses 

tandan buah segar menjadi CPO dan PK. Perusahaan ini mempunyai 

kapasitas produksi 45 tonbuah/ jam dan didukung dengan area seluas 5500 

ha. Area tersebut meliputi 2500 ha plasma dan 3000 ha perkebunan milik 

sendiri. Kombinasi antara pabrik dan perkebunan ini membuat PT Kalirejo 

Lestari berkembang pesat sebagai produsen CPO dan PK. Produksi dari 
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CPO yang dihasilkan dipasarkan di pasar domestik dan juga telah diekspor 

dari Pelabuhan Panjang, Lampung. 

4. Lokasi Penelitian  

PT Kalirejo Lestari beralokasi di Sendang Agung, KM.1 Desa 

Kalirejo, Lampung Tengah. PT Kalirejo Lestari terletak di kawasan yang 

strategis, yaitu hanya berjarak satu kilometer dari pasar Kalirejo dan pusat 

pemerintahan kecamatan Kalirejo. Perkebunan sawit milik perusahaan 

berada disebelah kanan dan kiri pabrik. Area luar PT Kalirejo Lestari 

dikelilingi oleh sawah-sawah milik masyarakat. Area pabrik sendiri dibagi 

menjadi beberapa bagian. Bagian depan merupakan area untuk bangunan 

kantor, mass, pos satpam dan tempat penimbangan. Bagian tengah 

merupakan area untuk proses produksi, bangunan gudang, dan Water 

Treatment Plant (WTP). Sedangkan bagian belakang merupakan area IPAL 

untuk mengelola limbah cair sebelum keluar kelingkungan. 

5. Struktur Organisasi dan Ketenagakerjaan 

PT Kalirejo Lestari memiliki 98 orang pekerja yang terdiri dari 6 

orang staff dan 92 orang non-staff. Karyawan staff terdiri dari 1 orang 

asisten kepala, 4 orang asisten produksi dan 1 orang KTU. Sedangkan 

karyawan non-staff terdiri dari 6 orang bagian laboratorium, 9 orang bagian 

sortasi, 11 orang bagian bengkel, 3 orang bagian listrik, 47 orang bagian 

proses, 9 orang bagian kantor dan 7 orang satpam. Untuk bagian produksi 
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dibagi menjadi 2 tim, masing- masing tim untuk shift siang dan shift malam, 

sehingga terdapat 2 orang asisten proses dan 2 orang mandor yang masing-

masing membawahi sekitar 23-24 orang operator. Waktu kerja yang diatur 

di PT Kalirejo Lestari sebagai berikut: 

a. Jam yang berlaku untuk karyawan non shift adalah 8 jam perhari untuk 

hari Senin hingga hari Jum‟at dan 5 jam kerja untuk hari Sabtu.  

b. Jam kerja untuk karyawan shift adalah 8 jam perhari. Sistem kerja yang 

berlaku adalah 3 shift, dengan pembagian kerja sebagai berikut: 

1. 07.00 s/d 15.00 (termasuk istirahat, break, dan shalat) 

2. 15.00 s/d 23.00 (termasuk istirahat, break, dan shalat) 

3. 23.00 s/d 07.00 (termasuk istirahat, break, dan shalat) 
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Gambar 1. Struktur Organisasi di PT Kalirejo Lestari 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: PT Kalirejo Lestari 
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6. Keselamatan Karyawan 

PT Kalirejo Lestari memberikan fasilitas untuk keamanan dan 

kesehatan bagi karyawannya. Perlengkapan yang disediakan antara lain 

adalah baju seragam dan celana kerja, masker, sarung tangan, ear plug, sepatu 

keselamatan, dan helm. Bagi karyawan yang  bekerja di workshop (bengkel) 

diberikan kaca mata pelindung, helm, dan sarung tangan las.  

7. Proses Produksi  

Proses produksi yang dilakukan oleh PT Kalirejo Lestari ini dimulai 

dari penerimaan buah sampai dengan penyimpanan minyak di storange tank 

dan kernel di bunker.  

a. Penerimaan Buah  

Proses penerimaan buah sawit diawali dengan tahap penimbangan 

buah terlebih dahulu. Buah yang diangkut dengan truk atau mobil bak 

masuk ke jembatan timbangan untuk dilakukan tahap penimbangan 

setelah operator timbangan membunyikan bel. Penimbangan dilakukan 

dengan menggunakan timbangan digital yang harus selalu dalam 

keadaan siap (angka pada timbangan menunuukka berat kosong). 

Setelah prosedur administrasi selesai pada proses penimbangan 

angkutan yang membawa buah sawit masuk ke area sortasi. Untuk 

setiap angkutan yang masuk akan dilakukan proses penyortiran buah 
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oleh dua orang pengawas mutu TBS (Tandan Buah Segar). TBS yang 

lolos sortir selanjutnya dimasukkan ke dalam loading ramp, untuk 

ditransportasikan ke proses selanjutnya.  

b. Stasiun Loading Ramp  

PT Kalirejo Lestari mempunyai 16 pintu loading yang setiap 

pintunya mampu memuat TBS sekitar 15-20 ton. TBS yang telah masuk 

loading ramp, akan dimasukkan kedalam lori dengan cara membuka 

pintu loading ramp yang memakai sistem hirdolik. Satu lori 

mempunyai kapasitas sekitar 5 ton TBS. Ada sekitar 56 lori (termasuk 

cadangan) yang digunakan di PT Kalirejo Lestari. Satu kali pengeluaran 

buah menuju lori, disiapkan 8 lori untuk pengangkutan. Hal ini 

disesuaikan dengan kapasitas dari alat rebusan (sterilizier) yang hanya 

mampu menampung 8 lori. Setelah lori siap, selanjutnya lori-lori 

tersebut akan ditarik seling yang dililitkan pada capstain untuk 

ditransfer melewati transfer carry ke stasiun perebusan.  

c. Stasiun Sterilizer 

Sebelum memasuki tahap perebusan perlu diketahui kategoti buah 

kelapa sawit yang mempengaruhi mutu minyak yang dihasilkan. Buah 

kelapa sawit dikategorikan kedalam beberapa fraksi berdasarka derajat 

kematangannya, beserta hubungannya dengan besaran rendaman dan 

ALB (Asam Lemak Bebas) minyak.  
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Proses perebusan di PT Kalirejo Lestari menggunakan mesin 

starilizer jenis horizontal. TBS  yang telah diasukkan ke dalam 

sterilizer. Terdapat dua buah sterilizer yang digunakan oleh PT Kalirejo 

Lestari untuk proses perebusan sawit. Proses perebusan kelapa sawit 

pada proses produksi CPO bertujuan untuk menurunkan kadar air, 

mempermudah proses pembrondolan pada saat di thresher, 

mempermudah proses pelumatan pada saat di digester, dan mematikan 

enzim agar dapat mengurangi peningkatan peningkatan asam lemak 

bebas pada CPO. Proses perebusan TBS terjadi selama 82 menit dengan 

tekanan 2,9 bar yang terdiri dari 3 peaktahapan proses. Tahapan proses 

perebusan pada peak ke 1 berfungsi untuk mengurangi kadar air dengan 

tekanan 1,5 bar, pada peak ke 2 untuk mengeluarkan minyak dan meng-

in-aktifkan enzim dengan tekanan 2 bar, sedangkan pada peakke 3 

adalah tahapan pematangan buah dan mematikan bakteri serta terdapat 

tahapan penahanan (holding)untuk mengeluarkan air kondensat. Waktu 

yang digunakan untuk tahapan penahanan ini harus sesuai agar air 

kondensat dapat keluar secara menyeluruh dari perebusan. Apabila 

waktu tidak sesuai maka akan banyak air kondensat yang terdapat 

dalam tangkos (tandan kosong) atau janjang kosong kelapa sawit yang 

dapat menyebabkan rendaman minyak terbawa ke dalamnya sehingga 

rendaman minyak pada akhir proses tidak mencapai targer.  
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d. Stasiun Thresing dan Pressing 

Proses thresing adalah proses yang dilakukan setelah proses 

perebusan tandan buah segar kelapa sawit dam sterilizer. Lori yang 

keluar dari proses perebusan selanjutnya diarahkan menuju tippler. 

Tippler berfungsi untuk menuangkan isi lori ke bunch conveyor. 

Tahapan yang terjadi dalam threser yaitu merontokkan buah dari 

janjangnya dengan cara mengangkat dan membnating serta mendorong 

TBS. Tandan kosong yang terpisah dari buah akan terdorong keluar 

threser masuk ke horizontal empty bunch conveyor untuk dilakukan 

pembakaran sampai menjadi abu. Sementara itu, berondolan buah yang 

sudah terpisah dari janjangnya masuk ke under threser conveyor 

kemudian dialirkan ke bottom cross fruit conveyoruntuk dimasukkan ke 

digester. Apabila didalam fruit distribution conveyorterjadi 

penumpukan berondolan (overflow), maka buah secara otomatis akan 

dalirkan ke overflow fruit conveyormenuju bottom cross fruit conveyor. 

Pada digester ini terjadi proses pelumatan daging buah. Fungsi 

dari digester adalah memisahkan daging buah dengan biji, 

mempersiapkan feeding press, mempermudah prose di press, dan 

menaikkan temperatur. Setelah buah masuk ke digester, buah kemudian 

dialirkan ke screw press. Fungsi screw press adalah untuk memeras 

berondolan yang telah dicincang dan dilumat dari digester untuk 
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mendapatkan minyak kasar. Buah- buah yang telah diaduk secara 

bertahap dengan bantuan pisau-pisau pelempar dimasukkan ke dalam 

feed screw conveyor dan mendorongnya masuk kedalam mesin 

penempa.  

Selama proses pengempa berlangsung, air panas ditambahkan 

kedalam screw press. Hal ini bertujuan untk pengenceran (dillution) 

sehingga massa bubur buah yang dikempa tidak terlalu rapat. Proses 

pengempaan kaan menghasilkan minyak kasar dengan kadar 50% 

minyak, 42% air, dan 8% zat padat. 

e. Stasiun Kernel 

Buah setelah dilakukan pengepresan di screw press menghasilkan 

minyak kasar dan ampas press. Ampas yang dikeluarkan dari screw 

press berupa gumpalan press cakeyang terdiri dari serabut (fiber) dan 

nut. Selanjutnya, press cake ini dialirkan menuju CBC (Cake Break 

Conveyor) menuju depericarper.  

f. Stasiun Clarification 

Proses pemurnian CPO dilakukan setelah proses pressing. CPO 

yang mengalir melakui pipa oil gutter dan pipa dari bottom plate 

menuju ke sand trap tank. CPO yang masuk kedalam sand trap tank ini 

mengandung air, minyak, sludge dan kotoran. Fungsi dari sand trap 

tank adalah untuk memisahkan pasir dari CPO. Prinsip pemisahan ini 
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yaitu menggunakan panas yang diberikan didalam sand trap tank 

sehingga akan memisahkan pasir dan pasir akan mengendap didalam 

tank, sedangkan CPO mengalir dengan sistem overflow. CPO mengalir 

ke dalam pipa menuju ke vibrating screen. Fungsi dari vibrating sreen 

adalah untuk menyaring CPO dari serabut dan kotoran- kotoran yang 

dapat mengganggu proses pemisahan minyak. 

g. Stasiun Boiler 

Stasiun boiler terdiri dari 3 komponen utama, yaitu sistem air 

umpanan, sistem pemakaian, dan sistem bahan bakar. Sistem air umpan 

menyediakan air untuk boiler secara otomatis sesuai dengan kebutuhan 

steam. Air umpan boiler harus memenuhi spesifikasi yang telah 

ditentukan agar tidak menimbulkan masalah-masalah pada 

pengoperasian boiler. 

h. Stasiun Power House 

Ada dua sistem yang harus diketahui dalam sistem power house 

yang digunakan sebagai generator utama. Pertama adalah diesel genset 

yang berfungsi sebagai pembangkit listrik awal. Kedua adalah turno 

generator atau turbin uap. 

Turbin uap adalah alat yang tenaga utamanya berasal dari steam 

(uap). Turbin uap digunakan untuk membengkitkan listrik dengan cara 

mengalirkan steam yang akan menggerakkan ash sehingga akan 
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memutar generator. Kerja yang digunakan adalah energi potensial yang 

digunakan akan diubah menjadi energi mekanik dan akan dijadikan 

energi listrik. Komponene utama turbin uap adalah oil cooler yang 

digunakan sebagai pendingin pada generator.  

Selain dua mesin tersebut, ada juga Black Pressure Vessel (BPV). 

BPV merupakan bejana yang menampung steam buangan turbin. Steam 

buangan tersebut kemudian disalurkan kesemua  stasiun. BPV juga 

dilengkapi dengan meca value yang berfungsi untuk menaikkan dan 

menurunkan tekanan uap yang ada di BPV. Start up turbin dilakukan 

pada saat tekanan mencapai 15-18 bar. Namum tekanan yang digunakan 

oleh PT Kalirejo Lestari adalah 20-21 bar untuk mencegah terjadinya 

hal- hal yang tidak diinginkan. Apabila tekanan melebihi 20 bar, maka 

safety value akan secara otomatis terbuka dan membuang kelebihan 

steam. 

B. Eksternalitas Keberadaan Pengolahan CPO PT Kalirejo Lestari 

Dalam menjalankan kegiatan produksinya PT Kalirejo Lestari tentunya 

menimbulkan eksternalitas terhadap pihak-pihak yang ada disekitarnya, 

khususnya masyarakat di desa Kalirejo. Eksternalitas yang ditimbulkan oleh 

pengolahan CPO PT Kalirejo Lestari dapat berupa eksternalitas positif dan 

eksternalitas negatif.  
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1. Eksternalitas Positif Pengolahan CPO di PT Kalirejo Lestari 

Proses terjadinya eksternalitas positif pengolahan CPO yang 

ditimbulkan oleh PT Kalirejo Lestari terhadap masyarakat di sekitarnya 

antara lain sebagai berikut : 

a. Penyerapan Tenaga Kerja46 

Keberadaan PT Kalirejo Lestari ini tidak dapat dipungkiri lagi telah 

memberikan kontribusi sangat besar sebagai salah satu tempat yang 

mampu menyerap tenaga kerja dalam pelaksaan kegiatan produksinya. 

Bukan hanya itu saja, keuntungan masyarakat sekitar dengan adanya 

pengolahan CPO PT Kalirejo Lestari, dengan bekerja di PT Kalirejo 

Lestari yang letaknya memang tidak begitu jauh dari tempat tinggal 

mereka hal ini dirasakan sangat menguntungkan sekali sebab mereka 

tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi yang terlalu mahal, biaya 

kost, bahkan biaya makanpun dapat mereka minimalisir dengan cara 

membawa bekal dari rumah atau mereka pulang kerumah ketika jam 

istirahat untuk makan, sehingga gaji mereka bisa dikatakan utuh dan 

dapat digunakan secara maksimal untuk kebutuhan perlengkapan lainnya 

yang mampu menunjang kesejahteraan hidup mereka seperti membeli 

                                                      
46Wawancara dengan Ibu Gita Riyanti, Op. Cit, 9 Maret 2017, Pukul 14.00 
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kendaraan bermotor, membuka tabungan di bank, membeli hewan ternak 

dan lain sebaginya. 

Keberadaan pengolahan CPO PT Kalirejo Lestari dirasakan telah 

mampu membantu masyarakat sekitar melalui tersedianya lapangan kerja 

yang timbul dengan berdirinya PT Kalirejo Lestari. Saat ini tenaga kerja 

yang terserap bekerja di PT Kalirejo Lestari sebanyak 98 orang.  

b. Terciptanya UKM/ peluang usaha47 

Keberadaan PT Kalirejo Lestari ternyata memiliki dampak yang 

lebih luas lagi guna meningkatkan penghasilan masyarakatnya, karena 

selain mampu menyerap tenaga kerja atau menyediakan lapangan kerja 

ternyata keberadaan PT Kalirejo Lestari mampu mendorong masyarakat 

sekitar untuk berinovasi dan berkreasi menciptakan peluang usaha dan 

bahkan menciptakan lapangan pekerjaan sendiri melalui usaha- usaha 

yang mereka dirikan.  

Adapun usaha yang tercipta dengan adanya pengolahan CPO  PT 

Kalirejo Lestari diantaranya adalah: 

 

 

                                                      
47 Wawancara dengan Ibu Diah, Pemilik Warung Makan Di Sekitar PT Kalirejo Lestari, 

8 Maret 2017, Pukul 15.00 
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1. Jual beli (berdagang)48 

Jual beli yang biasa disebut masyarakat setempat berdagang 

atau jualan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang lazim 

dilakukan oleh manusia sebagai kegiatan ekonomi guna memenuhi 

kebutuhan hidup manusia, berdagang merupakan kegiatan ekonomi 

yang paling banyak timbul ketika disuatu daerah terdapat 

keramaian seperti halnya PT Kalirejo Lestari. 

Adapun kegiatan berdagang yang dilakukan oleh masyarakat 

sekitar PT Kalirejo Lestari sangat bervariasi diantaranya banyak 

warung-warung kuliner yang menyediakan makanan pokok dengan 

berbagai jenis lauk pauk. Selain itu, banyak juga masyarakat yang 

mendirikan warung yang menjual camilan dan juga minuman. 

Kegiatan berdagang tidak hanya dilakukan oleh para bapak 

atau pria saja melainkan para ibu atau wanita pun dapat melakukan 

kegiatan usaha berdagang tersebut, sehingga para ibu yang semula 

hanya berprofesi sebagai ibu rumah tangga kini dapat memiliki 

penghasilan sendiri dari kegiatan usaha berdagang tersebut dengan 

demikian penghasilan di dalam rumah tangga mereka bertambah 

                                                      
48 Wawancara dengan Bapak Sutris, Pemilik Warung Camilan Dan Makanan Ringan Di 

Sekitar PT Kalirejo Lestari, 8 Maret 2017, Pukul 15.00 
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bukan saja berasal dari bapak sebagai kepala rumah tangga akan 

tetapi juga berasal dari ibu sebagai ibu rumah tangga. 

Berdasarkan hasil wawancara kepada salah seorang warung 

makan yang berada di depan PT Kalirejo Lestari, beliau 

mengatakan bahwasannya keberadaan PT Kalirejo Lestari 

membantu dalam meningkatkan ekonomi keluarganya. Karena 

sebelum adanya PT Kalirejo Lestari beliau hanya menganggur dan 

menjaga anak- ankanya dirumah. Tetapi semenjak adanya PT 

Kalirejo Lestari dia bisa membuka warung makan untuk menambah 

penghasilan dari suaminya.49 

Hal ini membuktikan bahwa keberadaan pengolahan CPO PT 

Kalirejo Lestari mampu meningkatkan pendapatan masyarakat 

sekitar PT Kalirejo Lestari. 

2. Penyedia jasa50 

Jenis kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat sekitar 

dalam menyediakan jasa diantaranya adalah perbengkelan. 

Perbengkelan yang menyediakan jasa penambahan ban roda dua 

                                                      
49Wawancara dengan Ibu Sumini, Pemilik Warung Makan Di Sekitar PT Kalirejo Lestari, 

8 Maret 2017, Pukul 14.50 
50 Wawancara dengan Bapak Teguh, Pemilik Bengkel Di Sekitar PT Kalirejo Lestari, 8 

Maret 2017, Pukul 15.30 
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dan roda empat, hingga servis ringan apabila truk muatan buah 

sawit mengalami masalah.  

Hingga saat ini kedua peluang usaha diatas yaitu perdagangan dan 

penyedia jasa masih berpeluang besar untuk dikembangkan guna 

meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar PT Kalirejo Lestari. 

c. Pembangunan Fasilitas Umum51 

Pembangunan fasilitas umum  yang dilakukan oleh PT Kalirejo 

Lestari diantaranya adalah perbaikan jalan dan pendirian mushola. 

Pembangunan fasilitas umum seperti perbaikan jalan, dan fasilitas-

fasilitas umum lainnya seperti mushala, dan lain-lain yang 

mempermudah masyarakat sekitar dalam melaksanakan kegiatan sehari-

hari.Pembangunan fasilitas umum pertama yang dilakukan oleh PT 

Kalirejo Lestari adalah perbaikan jalan. Perbaikan jalan yang dilakukan 

oleh PT Kalirejo Lestari dilakukan di Jalan Sendang KM 1 yang berada 

di sebelah kanan PT Kalirejo Lestari. Perbaikan jalan yang dilakukan 

oleh PT Kalirejo Lestari beralaskan beton. Tujuannya adalah agar lebih 

mempermudah pengguna jalan dalam melakukan aktifitasnya. Karena 

kerusakan terparah disebabkan karena banyaknya truk-truk bermuatan 

banyak mengangkut buah sawit untuk dijual ke PT Kalirejo Lestari.  

                                                      
51Wawancara dengan Ibu Gita Riyanti. Op. Cit. 
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Selain perbaikan jalan, PT Kalirejo Lestari juga telah mendirikan 

mushola untuk masyarakat sekitarnya. Mushola yang didirikan oleh PT 

Kalirejo Lestari adalah mushola Arroudloh yang berada di Desa Kalirejo. 

Dan peresmian dari mushola Arroudloh juga dihadiri oleh Bupati 

Lampung Tengah Bpk Mustofa. 

2. Eksternalitas Negatif Pengolahan CPO di PT Kalirejo Lestari 

Proses terjadinya eksternalitas negatif yang ditimbulkan oleh 

PTKalirejo Lestari terhadap masyarakat di sekitarnya antara lain sebagai 

berikut: 

a. Pencemaran Lingkungan52 

Di lingkungan yang tercemar, maka akan mempengaruhi sumber-

sumber ekonomi yang harus dialihkan dari kegiatan produksi ke kegiatan 

lain seperti kesehatan dan sebagainya. Usaha untuk mengurangi 

pencemaran akan memberikan manfaat yang sangat besar. 

Memperhatikan pada  permasalahan  kerusakan  lingkungan  yang  

ada  di PT Kalirejo Lestari tepatnya  di Kampung Kalirejo, Kecamatan  

Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, menunjukkan bahwa persoalan  

kelestarian  lingkungan belum  cukup  diperhatikan,  hal  ini  tidak  

                                                      
63Wawancara dengan Bapak Rusdi, Warga Yang Bertempat Tinggal Di Sekitar PT 

Kalirejo Lestari, 9 Maret 2017, Pukul 14.50 
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sebanding  dengan  jumlah  industri yang ada di kampung tersebut. 

Jumlah industri yang ada di Kampung Kalirejodapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 2.  Data Industri Kampung Kalirejo Tahun 2016 

No Jenis Industri Jumlah 

1 Tambang Galian Golongan „C‟ 

- Pasir 

- Tanah Liat 

 

5 

4 

2 Industri Pabrik 

- Pabrik CPO (Kelapa Sawit) 

 

1 

3 Industri Bahan Bangunan 

- Genteng 

- Batu Bata 

- Paving Block & Batako 

- Industri Gerabah Lainnya 

 

225 

229 

6 

5 

Sumber: http://lampungtengahkab.bps.go.id.diakses tanggal 23 Februari 

2017 

Berdasarkan hasil wawancara terdapat beberapa masalah  

lingkungan  hidup  yang  terjadi  di sekitar PT Kalirejo Lestari, 

diantaranya  seperti  yang  dituturkan oleh salah satu warganya, ia  

mengeluh  bahwa  air sungai sekarang  sudah  tidak dapat dimanfaatkan 

dengan baik lagi. Aliran  sungai  telah  tercemar  limbah  dan  

menimbulkan aroma  yang  tidak  sedap. Kami juga kerap merasakan 

http://lampungtengahkab.bps.go.id/
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sesak nafas karena harus menghirup bau yang kurang sedap dari limbah 

tersebut.  

Bau limbah ini sangat dirasakan ketika PT Kalirejo Lestari baru 

didirikan, karena kolam limbah untuk pengolahan limbah di PT Kalirejo 

Lestari belum berfungsi dengan baik. Tapi kini bau limbah sudah jarang 

dihirup oleh masyarakat karena kolam limbah di PT Kalirejo Lestari 

telah berfungsi dengan baik. Sudah ada 13 kolam limbah yang masing-

masing dari kolam itu memiliki fungsi masing-masing.53 

Tidak hanya bau limbah yang tak sedap, polusi udara yang 

dihasilkan oleh truk yang keluar masuk PT Kalirejo Lestari dengan 

membawa buah sawit untuk dijual ke PT Kalirejo Lestari juga 

mengganggu pernafasan kami.54 

Pada saat PT Kalirejo Lestari baru dibangun, kami merasa tidak 

nyaman karena kami selalu merasakan kebisingan yang dihasilkan oleh 

PT Kalirejo Lestari. Tetapi seiring berjalannya waktu, kami mulai 

terbiasa dengan suara bising tersebut.55 Kadar kebisingan di PT Kalirejo 

Lestari mencapai angka 50 db (decibel). Sebenarnya berdasarkan kadar 

                                                      
53Wawancara dengan Bapak Aron Firman Sianipar, Op. Cit. 
54Wawancara dengan Ibu Surtinah, Warga Yang Bertempat Tinggal Di Sekitar PT 

Kalirejo Lestari, 9 Maret 2017, Pukul 14.20 
55Wawancara dengan Ibu Lasmini, Warga Yang Bertempat Tinggal Di Sekitar PT 

Kalirejo Lestari, 9 Maret 2017, Pukul 13.45 
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kebisingan untuk pabrik di kawasan industri maksimal 70 db, namun jika 

pabrik berada di permukiman warga, ambang batas kebisingan ditentukan 

maksimal 55 db. Sedangkan kadar kebisingan di PT Kalirejo Lestari 

hanya berkisar 50 db jadi, batas kebisingan yang dihasilkan PT Kalirejo 

Lestari belum mencapai batas maksimal dan berarti masih dikategorikan 

aman.56 

b. Perusakan Infrastuktur57 

Perusakan infrastruktur yang diakibatkan oleh adanya PT Kalirejo 

Lestari adalah kerusakan jalan. Kerusakan jalan ini disebabkan oleh 

seringnya pengangkutan buah sawit dengan menggunakan truk 

berkapasitas besar. Dan ini dilakukan hampir setiap hari, sehingga 

menyebabkan jalan akses menuju PT Kalirejo Lestari menjadi rusak. 

Padahal, jalan tersebut merupakan jalan utama untuk keluar masuk baik 

warga sekitar maupun pengguna jalan lainnya. Karena tidak ada jalan 

alternatif lain yang dapat digunakan untuk masuk ke PT Kalirejo Lestari 

maka kerusakan jalan pun dirasakan oleh semua pengguna jalan.  

Berdasarkan hasil wawancara, warga mengatakan bahwasannya 

sangat menyayangkan adanya PT Kalirejo Lestari. Karena semenjak 

adanya PT Kalirejo Lestari jalan Sendang KM 1 sering sekali mengalami 

                                                      
56Wawancara dengan Ibu Gita Riyanti, Op. Cit, 9 Maret 2017, Pukul 14.00 
57 Wawancara dengan Ibu Lasmini, Op. Cit, 9 Maret 2017, Pukul 13.45. 
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kerusakan. Kerusakan jalan yang disebabkan oleh PT Kalirejo Lestari 

berupa lubang- lubang kecil. Kerusakan terparah kini berada di Jalan 

Sendang KM 1 yang berada di sebelah kiri PT Kalirejo Lestari. 

Kerusakan jalan ini belum mendapatkan penanganan langsung dari PT 

Kalirejo Lestari.  

c. Kesehatan Masyarakat Menurun58 

Dari pencemaran yang ditimbulkan oleh perusahaan dapat 

berdampak jangka panjang atau tidak langsung dirasakan oleh 

masyarakat sekitar. Meskipun tidak dirasakan secara langsung namun 

pencemaran lingkungan sangat berdampak negatif untuk kesehatan 

masyarakat sekitar. 

Salah satu dampak negatif dari suatu pembangunan atau 

operasional suatu usaha yaitu kesehatan masyarakat menurun dan sering 

kali terabaikan oleh perusahaan dan pemerintah selaku yang pemberi izin 

atas pembangunan dan opersional suatu perusahaan sehingga dapat 

merugikan masyarakat secara tidak langsung. 

Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh PT Kalirejo Lestari, 

bau tak sedap yang dihasilkan oleh proses produksi, lalu kebisingan yang 

dihasilkan oleh mesin produksi menyebabkan kesehatan masyarakat yang 

                                                      
58 Wawancara dengan Ibu Gita Riyanti, Op. Cit, 9 Maret 2017, Pukul 14.00 
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tingal di sekitar PT Kalirejo Lestari juga menurun. Kesehatan masyarakat 

yang menurun ini disebabkan karena setiap hari masyarakat tersebut 

harus merasakan apapun dampak negatif yang dihasilkan oleh PT 

Kalirejo Lestari.  

Tak jarang mereka harus batuk- batuk dan sesak nafas karena harus 

menghirup bau yang tak sedap dari proses produksi di PT Kalirejo 

Lestari. Lingkungan tempat tinggal yang telah tercemar juga menjadi 

salah satu penyebab menurunnya kesehatan masyarakat.  

Anak saya yang baru berumur 9 Tahun kerap batuk- batuk. Ini 

disebabkan karena polusi udara yang dihasilkan oleh lingkungan sekitar 

rumah kami. Udara yang tercemar serta banyaknya debu yang 

berterbangan karena banyaknya asap kendaraan mobil yang sering kami 

hirup karena banyaknya mobil yang keluar masuk ke PT Kalirejo 

Lestari.59 

Dampak positif yaitu penyerapan tenaga kerja yang diikuti dengan 

timbulnya sumber pekerjaan  baru atau struktur perekonomian yang 

berkembang sehingga berefek pada peningkatan pendapatan. Dampak 

negatif yaitu terjadi pencemaran sehingga berpengaruh pada kesehatan 

                                                      
59Wawancara dengan Ibu Riyanti, Warga Yang Bertempat Tinggal Di Sekitar PT 

Kalirejo Lestari, 9 Maret 2017, Pukul 15.20 
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masyarakat yang menurun serta penurunan kualitas lingkungan misalnya 

terjadi pencemaran air yang berdampak pada penurunan kualitas air. 

C. Sosial Ekonomi Masyarakat 

Kondisi sosial ekonomi seringkali menjadi gambaran kesejahteraan suatu 

keluarga dalam masyarakat.Pembangunan suatu proyek sejak didalam 

perencanaan memang sudah bertujuan untuk meningkatkan sosial ekonomi 

sehinggan secara teoritis dampak setiap proyek haruslah positif bagi 

masyarakat setempat, Provinsi, Nasional, ataupun Internasional. Komponen 

yang dianggap penting dalam penetapan aspek ekonomi adalah sebagai 

berikut:60 

1. Penyerapan Tenaga Kerja 

Penyerapan tenaga kerja adalah jumlah pekerja yang terserap dalam 

kegiatan operasional perusahaan tidak hanya dampak secara langsung tetapi 

juga dampak secara tidak langsung yaitu muncul sumber-sumber pekerjaan 

baru dari pembangunan. 

Yang berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja adalah: 

 

                                                      
60Odiansyah, Dampak Eksternalitas Pabrik Gula PTPN VII Bunga Mayang 

TerhadapSsosial Ekonomi Masyarakat Di Sekitarnya (Studi Kasus Di Desa Negara Tulang 

Bawang Kecamatan Bunga Mayang Lampung Utara), (Skripsi Universitas Lampung: Bandar 

Lampung, 2013), h. 10-11 
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1. Banyak tenaga kerja yang terserap  

2. Timbulnya sumber-sumber pekerjaan baru dari keberadaan PT 

Kalirejo Lestari. 

3. Adanya manfaat PT Kalirejo Lestari terhadap penyerapan tenaga 

kerja dilingkungan masyarakat. 

Dengan adanya pengolahan CPO PT Kalirejo Lestari  maka banyak 

membutuhkan tenaga kerja dalam proses produksi. Keberadaan pengolahan 

CPO PT Kalirejo Lestari ternyata telah membantu masyarakat sekitar dalam 

mendapatkan lapangan pekerjaan. Ini terlihat dengan semakin luasnya 

pekerjaan yang didapatkan di sekitar PT Kalirejo Lestari seperti banyaknya 

warga yang menjadi pekerja di PT Kalirejo Lestari. Selain itu keberadaan 

pengolahan CPO PT Kalirejo Lestari juga telah membuat warganya mampu 

berkreasi dan berinovasi. Sehingga timbullah usaha- usaha baru yang 

mampu membantu meningkatkan ekonomi keluarganya. 

2. Berkembangnya Struktur ekonomi. 

Perkembangan struktur ekonomi dari pembagunan dapat berdampak 

secara langsung maupun tidak langsung. Pembangunan suatu proyek atau 

usaha sangat diharapkan dapat memberi dampak yang berarti bagi 

pembangunan perekonomian masyarakat sekitar dengan itu masyarakat 

merasa lebih terbantu serta dapa tmeningkatkan pendapatan masyarakat 
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secara umum. Yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan masyarakat 

adalah: 

1. Kecukupan kebutuhan sehari-hari 

2. Keberadaan pengolahan CPO PT Kalirejo Lestari  berpengaruh 

terhadap pendapatan masyarakat. 

3. Keberadaan pengolahan CPO PT Kalirejo Lestari memberimanfaat 

terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. 

Kebutuhan masyarakat akan terpenuhi ketika mereka mau bekerja dan 

berusaha. Keberadaan pengolahan CPO PT Kalirejo Lestari yang 

membutuhkan banyak tenaga kerja dalam proses produksinya membuat 

masyarakat setempat banyak yang bekerja di PT Kalirejo Lestari. Dengan 

bekerja di PT Kalirejo Lestari maka gaji yang mereka dapatkan akan 

mampu memenuhi kebutuhan keluarganya. Dengan terpenuhnya kebutuhan 

keluarga berarti telah menunjukkan bahwa pendapatan mereka meningkat 

karena keberadaan pengolahan CPO PT Kalirejo Lestari.  
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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

Dalam suatu perekonomian modern setiap aktivitas mempunyai 

keterkaitan dengan aktivitas lainnya dan semakin modern suatu perekonomian 

semakin besar dan semakin banyak kaitannya dengan kegiatan- kegiatan 

lainnya. Apabila semua keterkaitan antara suatu kegiatan dengan kegiatan 

lainnya dilaksanakan melalui mekanisme pasar atau melalui suatu sistem, maka 

keterkaitan antar berbagai aktivitas tersebut tidak menimbulkan masalah. Akan 

tetapi banyak pula keterkaitan antar kegiatan yang tidak melalui mekanisme 

pasar sehingga timbul berbagai macam masalah. Keterkaitan suatu kegiatan 

dengan kegiatan lain yang tidak melalui mekanisme pasar adalah apa yang 

disebuat dengan eksternalitas. 

Bila suatu perusahaan melakukan aktivitas bisnisnya, perusahaan tersebut 

tidak hanya menghasilkan berbagai barang dan jasa, namun juga menghasilkan 

dampak ikutannya bagi masyarakat luas. Sebagian dari dampak tersebut akan 

memberikan manfaat, dan mungkin juga kerugian bagi masyarakat yang tidak 

berkaitan dengan bisnis tersebut, sebagai pemilik, pekerja, pemasok, maupun 

konsumen.  
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Hal yang serupa juga dapat terjadi bila seorang konsumen melakukan 

aktivitas konsumsinya, maka hal tersebut bukan hanya menghasilkan kepuasan 

bagi yang mengkonsumsinya, maka hal tersebut bukan hanya menghasilkan 

kepuasan bagi yang mengkonsumsi, tetapi juga menghasilkan berbagai dampak 

ikutannya bagi masyarakat disekitarnya.61 

Dalam kehidupan sehari- hari, sering terjadi (dan kadang sulit dihindari) 

dampak dari tindakan satu atau kelompok orang terhadap kesejahteraan orang 

di sekitarnya. Dalam aktivitas kehidupan manusia, khususnya aktivitas 

ekonomi, bentuk tindakan manusia dapat dikelompokkan menjadi dua 

kelompok besar yaitu aktivitas konsumsi dan aktivitas produksi. 

Bila seseorang melakukan aktivitas konsumsi, maka akan terlihat dampak 

terhadap orang lain yang disebut dengan eksternalitas. Sementara itu, karena 

peluang produksi seseorang atau sekelompok orang atau suatu perusahaan 

dipengaruhi oleh pilihan produksi dari produsen lain dan pilihan konsumen 

maka setiap aktivitas produksi juga akan menimbulkan eksternalitas. 

Eksternalitas dari produksi dapat berupa hal baik (positif), seperti tamanan 

bungan tetangga wangi dan indah, maupun hal yang tidak menyenangkan atau 

beban (negatif), seperti asap pabrik yang mengganggu penduduk, asap dan 

bunyi knalpot mobil di jalan raya yang mengganggu pengguna jalan lainnya. 

                                                      
61Henry Faizal Noor. Op.Cit, h. 178 
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A. Eksternalitas Yang Ditimbulkan Dari Keberadaan Pengolahan CPO 

PT Kalirejo Lestari 

1. Eksternalitas Positif 

a. Penyerapan Tenaga Kerja 

Lapangan pekerjaan merupakan suatu tempat dimana 

masyarakat mampu memberdayakan sumber daya manusianya atau 

potensi dirinya dibidang pekerjaan guna mendapatkan kesejahteraan 

ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dewasa ini telah 

banyak bermunculan lembaga pendidikan yang telah meluluskan 

banyak sekali siswa- siswinya yang siap memberdayakan potensi 

dirinya dan hal tersebut dapat dirasakan tak seimbang dengan 

lapangan pekerjaan yang ada, sehingga tidak sedikit masyarakat 

yang harus mencari pekerjaan di tempat lain atau keluar dari daerah 

tempat tinggal mereka. 

Penyerapan tenaga kerja atau yang kerap disebut dengan 

perekrutan adalah proses menarik orang-orang pada waktu yang 

tepat, dalam jumlah yang cukup, dan dengan persyaratan yang layak, 

untuk melamar kerja dalam organisasi. Keberadaan pengolahan CPO 

PT Kalirejo Lestari tidak dapat dipungkiri lagi telah memberikan 

kontribusi sangat besar sebagai salah satu tempat yang mampu 

menyerap tenaga kerja dalam pelaksanaan usahanya. Keberadaan 
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pengolahan CPO PT Kalirejo Lestari dirasakan sangat membantu 

bagi masyarakat setempat khususnya dalam menciptakan lapangan 

pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja khususnya bagi 

masyarakat sekitar PT Kalirejo Lestari, sejak berdirinya pengolahan 

CPO PT kalirejo Lestari masyarakat setempat tidak terlalu sulit 

untuk mendapatkan pekerjaan sebab PT Kalirejo Lestari ini sangat 

memprioritaskan masyarakat setempat untuk dapat menjadi 

karyawan atau bekerja, sehingga bagi mereka yang tidak memiliki 

lahan pertanian ataupun kemampuan dan modal untuk membuka 

usaha  kini tidak perlu lagi menganggur sebab di tempat mereka 

tinggal telah tersedia lapangan pekerjaan.  

Bahkan bukan itu saja keuntungan masyarakat sekitar dengan 

adanya pengolahan CPO PT Kalirejo Lestari, dengan bekerja di PT 

Kalirejo Lestari yang letaknya memang di daerah tempat mereka 

tinggal hal ini dirasakan sangat menguntungkan sebab mereka tidak 

perlu mengeluarkan biaya transportasi, biaya kost, bahkan biaya 

makanpun dapat mereka minimalisir dengan cara membawa belak 

dari rumah atau mereka pulang kerumah ketika waktu istirahat untuk 

makan, sehingga gaji mereka bisa dikatakan utuh dan dapat 

digunakan secara maksimal untuk kebutuhan perlengkapan lainnya 

yang mampu menunjang kesejahteraan hidup mereka seperti 
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membeli kendaraan sepeda motor, membuka tabungan di bank, 

membeli hewan untuk orang tuanya yang masih bertahan dengan 

profesi bertani.  

Keberadaan pengolahan CPO PT Kalirejo lestari ini dirasakan 

telah membantu masyarakat dalam mendapatkan lapangan pekerjaan 

khususnya bagi masyarakat sekitar melalui tersedianya lapangan 

pekerjaan yang timbul dengan berdirinya PT Kalirejo Lestari, 

sehingga kini kesempatan untuk dapat bekerja sangat terbuka lebar 

bagi mereka yang benar- benar ingin bekerja untuk 

memproduktifkan sumberdaya manusia yang mereka miliki dan 

mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup mereka 

sehari- hari tanpa harus jauh- jauh mencari pekerjaan di daerah lain 

yang terkadang antara pemasukan dan pengeluaran tiap bulannya 

tidak seimbang. 

b. Terciptanya UKM/ Peluang Usaha  

Keberadaan pengolahan CPO PT kalirejo Lestari ternyata 

memiliki dampak lain yang lebih luas guna meningkatkan 

penghasilan dan membuka lapangan pekerjaan, karena selain mampu 

menyerap tenaga kerja atau menyediakan lapangan pekerjaan 

ternyata keberadaan PT Kalirejo Lestari mampu menjadi pendorong 

masyarakat sekitar untuk berinovasi dan berkreasi menciptakan 
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lapangan pekerjaan sendiri melalui usaha-usaha yang mereka 

dirikan.  

Adapun usaha- usaha yang mereka dirikan dengan adanya PT 

Kalirejo Lestari secara garis besar antara lain: 

1. Jual beli (Berdagang) 

Sejak berdirinya pengolahan CPO PT Kalirejo Lestari, 

secara tidak langsung berdampak kepada banyaknya usaha- usaha 

perdagangan yang muncul di daerah PT Kalirejo Lestari. 

Adapun kegiatan berdagang yang dilakukan oleh 

masyarakat sekitar PT Lalirejo Lestari sangat bervariasi 

diantaranya banyaknya warung- warung makanan yang 

menyediakan makanan pokok dengan berbagai jenis lauk pauk. 

Jenis usaha berdagang ternyata dipilih masyarakat sekitar 

karena dipandang sangat efektif dalam memberikan kontribusi 

pada peningkatan pendapatan mereka, berdasarkan hasil 

wawancara yang dilakukan secara mendalam, alasan yang sangat 

mendasar mengapa mereka memilih usaha berdagang karena  

kebutuhan makan dan minum sangat dibutuhkan. Kegiatan 

berdagang dapat dilakukan oleh para ibu. Sehingga para ibu yang 

semula hanya berprofesi hanya sebagai ibu rumah tangga kini 

dapat memiliki penghasilan sendiri dari kegiatan usaha berdagang 
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tersebut dengan demikian penghasilan di dalam rumah tangga 

mereka bertambah bukan saja berasal dari bapak sebagai kepala 

rumah tangga akan tetapi juga berasal dari ibu sebagai ibu rumah 

tangga. 

2. Penyedia jasa  

Jenis lapangan usaha lainnya dipilih masyarakat sekitar PT 

Kalirejo Lestari ini adalah penyedia jasa, sehingga saat ini 

kegiatan usaha dalam bidang jasa masih sangat dianggap 

menguntungkan bagi masyarakat sekitar PT Kalirejo Lestari 

dengan alasan usaha jasa tidak membutuhkan modal yang cukup 

besar dan tidak memiliki resiko yang cukup besar pula namun 

dapat memberikan keuntungan yang besar. 

Jenis usaha yang dilakukan masyarakat dalam menyediakan 

jasa diantaranya adalah perbengkelan. Perbengkelan yang 

menyediakan jasa penambahan ban roda dua dan roda empat, 

hingga servis ringan apabila truk muatan buah sawit mengalami 

masalah. 

c. Pembangunan Fasilitas Umum 

Pembangunan fasilitas umum yang dilakukan oleh PT Kalirejo 

Lestari bertujuan untuk memudahkan masyarakat sekitar dalam 

menjalankan aktivitas sehari-hari. Berdasarkan hasil wawancara 
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yang dilakukan kepada Ibu Gita Riyanti, pembangunan fasilitas 

umum yang kerap dilakukan oleh PT Kalirejo Lestari adalah 

perbaikan jalan yang dilakukan di Jalan Sendang KM 1. Ini terletak 

di samping PT Kalirejo Lestari. Tujuannya adalah untuk 

memudahkan pengguna jalan yang kerap menggunakan jalan 

tersebut. Sangat disadari bahwasannya, truk- truk besar dengan 

mambawa buah sawit yang berkapasitas banyak akan membuat jalan 

rusak. Meskipun bukan sepenuhnya kerusakan jalan ini disebabkan 

oleh truk yang membawa buah sawit untuk di jual di PT Kalirejo 

Lestari namun, sejak berdirinya PT Kalirejo Lestari, kerusakan jalan 

kerap terjadi. Sehingga PT Kalirejo Lestari memutuskan untuk 

membangun/ memperbaiki jalan Sendang KM 1 yang berada di 

sebelah kanan PT Kalirejo Lestari dengan beralaskan beton agar 

kekuatan dari jalan tersebut tahan lama.  

Selain perbaikan jalan, PT Kalirejo Lestari juga telah 

mendirikan mushola. Mushola yang didirikan ini bertujuan untuk 

memudahkan masyarakatnya dalam menjalankan ibadah terutama 

umat muslim. Mushola yang didirikan berdiri di desa Kalirejo yang 

diberi nama mushola Arroudloh. Pembangunan mushola ini dananya 

benar- benar dari PT Kalirejo Lestari hanya saja dalam proses 

pendiriannya masyarakat sekitarlah yang mendirikan.  
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2. Eksternalitas Negatif  

a. Pencemaran Lingkungan 

Pertumbuhan ekonomi atau peningkatan taraf hidup 

masyarakat senantiasa menimbulkan dampak terhadap lingkungan 

hidup. Pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh semakin 

banyaknya barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat 

menyebabkan pencemaran lingkungan hidup berupa pencemaran 

udara, air dan darat. Dalam mengatasi masalah pencemaran 

lingkungan hidup ini, pemecahannya bukanlah untuk menghilangkan 

pencemaran, sebab hal ini tidak mungkin dilakukan apabila kita 

menghendaki kenaikan taraf hidup masyarakat. Yang harus 

dipertimbangkan adalah tingkat pencemaran optimal dari setiap 

kegiatan. Di lingkungan yang tercemar, maka akan mempengaruhi 

sumber-sumber ekonomi yang harus dialihkan dari kegiatan produksi 

ke kegiatan lain seperti kesehatan dan sebagainya. Usaha untuk 

mengurangi pencemaran akan memberikan manfaat yang sangat 

besar.62 

Polusi atau pencemaran lingkungan adalah masuknya atau 

dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain 

ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh 

                                                      
62 Guritno Mangkoesoebroto. Op. Cit, h. 48 
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kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas 

lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan 

lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai 

dengan pertukarannya. 

Kerusakan lingkungan yang terjadi baik itu yang ada di udara, 

tanah maupun air  sebagian  besar  merupakan  perbuatan  manusia.  

Baik  itu  secara  sengaja maupun yang tidak disengaja, semua itu 

demi kelangsungan hidup manusia. Aktivitas  manusia  yang  

mengancam  kelestarian  lingkungan  hidup  ini merupakan  dampak  

dari  pembangunan  yang  dilakukan  oleh  negara, pemerintah 

maupun seseorang.  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada warga 

sekitar pencemaran yang dilakukan oleh Kalirejo Lestari seperti, 

penurunan kualitas udara serta peningkatan kebisingan dan bau 

limbah yang dihasilkan oleh pengolahan CPO PT Kalirejo Lestari.  

Pencemaran lingkungan yang kerap dirasakan oleh masyarakat 

sekitar PT Kalirejo Lestari adalah  kebisingan dan bau limbah. 

Kebisingan yang dihasilkan oleh PT Kalirejo Lesrati ini dapat 

menyebabkan terganggunya pendengaran manusia. Selain itu, lama 

kelamaan suara bising ini akan menimbulkan berbagai keluhan pada 

tubuh seperti pusing, mual dan sulit tidur. Pengaruh utama 
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kebisingan adalah kerusakan pada indera pendengaran. Kebisingan 

diakibatkan dari suara mesin produksi yang dihasilkan oleh 

pengolahan CPO PT Kalirejo Lestari. Kegiatan produksi yang 

dilakukan oleh PT Kalirejo Lestari dilakukan selama 23 jam. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Surtinah, kebisingan 

kerap mengganggu aktifitas sehari-hari mereka. Kebisingan kerap 

dirasa mengganggu karena sebelum berdirinya PT Kalirejo Lestari, 

suasana wilayah tersebut tenang, yang dirasakan hanya suara- suara 

kendaraan yang melintasi jalan tersebut. Meskipun kadar kebisingan 

yang dihasilkan oleh PT Kalirejo Lestari hanya berkisar 50 db 

namun kebisingan tetap saja kerap mengganggu aktifitas sehari-hari 

masyarakat sekitar.  

Selain kebisingan, masyarakat juga harus merasakan limbah 

yang dihasilkan oleh pengolahan CPO PT Kalirejo Lestari. Bau 

limbah yang tak sedap kerap dirasakan oleh masyarakat sekitar. 

Selain bau  limbah yang tak sedap, polusi udara dari truk yang keluar 

masuk PT Kalirejo Lestari yang membawa buah sawit untuk dijual 

ke PT Kalirejo Lestari juga mengganggu pernafasan masyarakat 

sekitar. Sebenarnya untuk saat ini bau limbah sudah jarang dirasakan 

oleh masyarakat sekitar karena kolam limbah PT Kalirejo Lestari 

sudah berfungsi dengan baik. Kini yang kerap mengganggu 
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masyarakat adalah polusi udara yang dihasilkan oleh truk yang 

keluar masuk membawa buah sawit untuk dijual di PT Kalirejo 

Lestari.  

b. Perusakan Infrastuktur 

Perusakan infrastruktur yang diakibatkan oleh adanya PT 

Kalirejo Lestari adalah kerusakan jalan. Kerusakan jalan ini 

disebabkan oleh seringnya pengangkutan buah sawit dengan 

menggunakan truk berkapasitas besar. Dan ini dilakukan hampir 

setiap hari, sehingga menyebabkan jalan akses menuju PT Kalirejo 

Lestari menjadi rusak. Padahal, jalan tersebut merupakan jalan 

utama untuk keluar masuk baik warga sekitar maupun pengguna 

jalan lainnya. Karena tidak ada jalan alternatif lain yang dapat 

digunakan untuk masuk ke PT Kalirejo Lestari maka kerusakan jalan 

pun dirasakan oleh semua pengguna jalan.  

Kerusakan jalan kerap menggangu. Kerusakan jalan kini 

berada di Jalan sendang KM 1 yang berada di sebelah kiri PT 

Kalirejo Lestari. Ditambah lagi lokasi jalan yang kerap rusak ini 

adalah area dekat persawahan. Jalan yang rusak membuat petani 

yang hendak mengangkut hasil panennya untuk dibawa pulang 

susah. Terlebih lagi tidak ada jalan alternatif lain untuk keluar masuk 

ke daerah ini.  
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Berdasarkan hasil wawancara, banyak masyarakat yang 

menyayangkan akan keberadaan PT Kalirejo Lestari. Karena setelah 

berdirinya PT Kalirejo Lestari jalan Sendang KM 1 sering 

mengalami kerusakan. Kerusakan yang terjadi ini sering membuat 

truk yang membawa buah sawit untuk masuk ke PT Kalirejo Lestari 

mengalami penggulingan. Karena jalan yang bergelombang 

membuat supir truk kesusahan dalam mengendalikan mobilnya.  

c. Kesehatan Masyarakat Menurun 

Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh PT Kalirejo 

Lestari diantaranya adalah bau tak sedap yang dihasilkan oleh proses 

produksi, lalu kebisingan yang dihasilkan oleh mesin produksi 

menyebabkan kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitar PT 

Kalirejo Lestari juga menurun. Kesehatan masyarakat yang menurun 

ini disebabkan karena setiap hari masyarakat tersebut harus 

merasakan apapun dampak negatif yang dihasilkan oleh PT Kalirejo 

Lestari.  

Pencemaran lingkungan yang dirasakan secara terus menerus 

akan membuat kesehatan masyarakat pun menurun. Berdasarkan 

hasil wawancara, masyarakat kerap batuk- batuk karna lingkungan 

tempat tingal yang tercemar.  
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Allah menciptakan makhluknya berdamping. Ketika ada 

eksternalitas positif maka harus ada eksternalitas negatif juga.  

B. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Dari Keberadaan Pengolahan 

CPO PT Kalirejo Lestari 

1. Penyerapan Tenaga Kerja 

Tingkat kesejahteraan penduduk salah satunya dapat dinilai dari 

segi ekonominya, yaitu meliputi tingkat pendapatan, kemiskinan dan 

pengangguran. Semakin tinggi tingkat pendapatan suatu penduduk, 

rendahnya tingkat kemiskinan serta rendahnya tingkat pengangguran 

maka kesejahteraan ekonomi penduduk itu sendiri juga akan semakin 

mambaik.  

Untuk mewujudkan hal itu, Negara sudah seharusnya menjamin 

kemudahan bagi penduduk dalam hal memperoleh kesempatan kerja 

dengan melalui perluasan lapangn kerja ataupun bantuan bagi penduduk 

tidak mampu untuk memperoleh nafkah dan kehidupan layak. 

Kewajiban ini tercantum dalam batang tubuh yakni Pasal 27 ayat 2 serta 

Pasal 34 UUD 1945. 

Dengan meningkatnya kesempatan kerja maka akan 

meningkatkan partisipasi kerja dan kemudian tingkat pendapatan juga 

akan meningkat sehingga kemiskinan secara otomatis akan turut 
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menurun. Selain itu, bantuan terhadap penduduk tidak mampu 

menaikkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup 

mereka sehingga akan dapat berpengaruh terhadap peningkatan 

kesejahteraan ekonomi.  

Yang berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja adalah: 

4. Banyak tenaga kerja yang terserap  

5. Timbulnya sumber-sumber pekerjaan baru dari keberadaan PT 

Kalirejo Lestari. 

6. Adanya manfaat PT Kalirejo Lestari terhadap penyerapan 

tenaga kerja dilingkungan masyarakat. 

Berkaitan dengan keberadaan PT Kalirejo Lestari dalam upayanya 

untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar adalah sebagai 

berikut: 

Dalam hal ini PT Kalirejo Lestari telah berperan sesuai perannnya 

yakni memberikan kemudahan akses bagi masyarakat sekitar melalui 

penyediaan lapangan pekerjaan. Berdasarkan hasil kuisioner 

menunjukkan banyaknya masyarakat yang terserap menjadi karyawan 

di PT Kalirejo Lestari. Sehingga dengan terserapnya masyarakat sekitar 

untuk menjadi karyawan di PT Kalirejo Lestari makan akan 

miningkatkan pendapatan yang ada di sekitar PT Kalirejo Lestari. 
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Selain itu keberadaan PT Kalirejo Lestari juga telah membuat 

warganya mampu berkreasi dan berinovasi. Sehingga timbullah usaha- 

usaha baru yang mampu membantu meningkatkan ekonomi 

keluarganya. Seperti membuka warung makan di depan PT Kalirejo 

Lestari dan pendirian bengkel di sekitar PT Kalirejo Lestari. 

Adanya manfaat yang dirasakan oleh adanya pengolahan CPO PT 

Kalirejo Lestari terhadap penyerapan tenaga kerja yang dilakukan oleh 

PT Kalirejo Lestari terhadap masyarakat sekitarnya. Manfaat yang 

dirasakan adalah kemudahan dalam mencari kerja. Masyarakat tidak 

perlu pergi keluar daerah untuk mencari pekerjaan. Karena keberadaan 

PT Kalirejo Lestari dirasa cukup membantu masyarakat sekitar dalam 

mencari pekerjaan.  

2. Berkembangnya Struktur ekonomi 

Pembangunan suatu proyek atau usaha sangat diharapkan dapat 

memberi dampak yang berarti bagi pembangunan perekonomian 

masyarakat sekitar dengan itu masyarakat merasa lebih terbantu serta 

dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum. Yang 

berkaitan dengan peningkatan pendapatan masyarakat adalah: 

4. Kecukupan kebutuhan sehari-hari 
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5. Keberadaan  pengolahan CPO PT Kalirejo Lestari  berpengaruh 

terhadap pendapatan masyarakat. 

6. Keberadaan pengolahan CPO PT Kalirejo Lestari memberi manfaat 

terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. 

Perkembangan struktur ekonomi dari pembagunan dapat 

berdampak secara langsung maupun tidak langsung. Pembangunan 

suatu proyek atau usaha sangat diharapkan dapat memberi dampak yang 

berarti bagi pembangunan perekonomian masyarakat sekitar dengan itu 

masyarakat merasa lebih terbantu serta dapat meningkatkan pendapatan 

masyarakat secara umum. 

Kebutuhan masyarakat akan terpenuhi ketika mereka mau bekerja 

dan berusaha. Keberadaan pengolahan CPO PT Kalirejo Lestari yang 

membutuhkan banyak tenaga kerja dalam proses produksinya membuat 

masyarakat setempat banyak yang bekerja di PT Kalirejo Lestari. 

Dengan bekerja di PT Kalirejo Lestari maka gaji yang mereka dapatkan 

akan mampu memenuhi kebutuhan keluarganya. Dengan terpenuhinya 

kebutuhan keluarga berarti telah menunjukkan bahwa pendapatan 

mereka meningkat dan manfaat dari peningkatan tersebut telah 

dirasakan oleh masyarakat sekitar PT Kalirejo Lestari.  
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C. Eksternalitas Produk CPO Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi 

Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam  

Ekonomi, secara umum didefinisikan sebagai hal yang mempelajari 

perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya langka untuk 

memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia. 

Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu 

yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi 

kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam 

kerangka Syariah. Ilmu yang mempelajari perilaku seorang muslim dalam 

suatu masyarakat Islam yang dibingkai dengan Syariah. Definisi tersebut 

mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak 

kompetibel dan tidak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong 

seseorang terperangkap dalam keputusan yang apriori (apriory judgement), 

benar atau salah tetap harus diterima. 

Sedangkan pengertian ekonomi Islam menurut para ahli adalah 

sebagai berikut: 

a. Menurut Muhammad Abdul Manan: Islamic economics is a social 

science which studies the economics problems of a people imbued 

with the values of Islam. Jadi, menurut Manan ilmu ekonomi Islam 

adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah- maslah 

ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai- nilai Islam.  
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b. M. Umer Chapra: Ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang 

membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan 

distribusi daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang 

mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan 

individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan 

dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan. 

c. Menurut Syed Nawab Haider, ilmu ekonomi singkatnya merupakan 

kajian tentang perilaku ekonomi orang Islam representatif dalam 

masyarakat muslim modern. 

Dalam perspektif Islam semua persoalan kehidupan manusia tidak 

terlepas dari koridor syariah yang diturunkan dari dua sumber utamanya 

yaitu Al- Qur‟an dan Sunnah.  

Dari uraian diatas maka dapat kita ketahui bahwa lingkup kajian 

ekonomi Islam mencakup pula dalam hal eksternalitas. Sebagaimana 

diketahui bahwasannya eksternalitas adalah dampak yang ditimbulkan 

karena proses usaha atau perusahaan yang diterima atau dialami oleh 

masyarakat (atau dampak tindakan suatu pihak terhadap kondisi sosial 

pihak lain). Proses usaha yang dilakukan oleh PT Kalirejo Lestari adalah 

dibidang produksi buah sawit menjadi minyak sawit kasar (CPO).  

Pemahaman produksi dalam Islam memiliki arti bentuk usaha keras 

dalam pengembangan faktor- faktor sumber yang diperoleh secara syariah 
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dan melipat gandakan pendapatan dengan tujuan kesejahteraan 

masyarakat, menopang eksistensi, serta meninggikan derajat manusia. 

Seorang muslim harus menyadari bahwa manusia diciptakan sebagai 

khalifah fil ardhi (pemimpin di bumi) yang harus mampu mengarahkan 

amal perbuatan manusia yang dapat menciptakan kebaikan dan 

kemaslahatan di muka bumi ini. Seorang muslim meyakini apa pun yang 

diciptakan oleh Allah di bumi ini untuk kebaikan, dan apapun yang Allah 

berikan kepada manusia sebagai sarana untuk menyadarkan fungsinya 

sebagai pengelola bumi (khalifah). 

Tanggung jawab manusia sebagai khalifah adalah mengelola 

resources yang telah disediakan oleh Allah secara efisien dan optimal agar 

kesejahteraan dan keadilan dapat ditegakkan. Satu yang tidak boleh dan 

harus dihindari oleh manusia adalah berbuat kerusakan dimuka bumi. 

Dalam kehidupan sehari- hari (dan kadang sulit dihindari) dampak 

dari tindakan satu atau sekelompok orang terhadap kesejahteraan orang di 

sekitarnya. Dalam aktivitas kehidupan manusia, khususnya aktivitas 

ekonomi, bentuk tindakan manusia dapat dikelompokkan menjadi dua 

kelompok besar yaitu aktivitas konsumsi dan produksi. 

Eksternalitas dari produksi dapat berupa hal baik (positif), seperti 

tanaman bunga tetangga wangi dan indah, arsitektur bangunan yang indah, 

hasil penelitian suatu perusahaan yang mendatangakan manfaat bagi 
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perusahaan lain, maupun hal yang tidak menyenangkan atau beban 

(negatif), seperti asap pabrik yang menggangu penduduk, asap dan bunyi 

knalpot mobil di jalan raya yang mengganggu pengguna pengguna jalan 

lainnya, limbah pabrik yang dibuang ke sungai yang mengganggu petani 

dan penduduk di aliran sungai, dan sebagainya.  

Sebagaimana telah dikemukakan pada bab sebelumnya bahwa 

kegiatan pengolahan CPO PT Kalirejo Lestari memberikan dampak yang 

sangat positif dalam meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar, hal ini 

dapat dibuktikan dari banyaknya masyarakat sekitar yang bekerja di PT 

Kalirejo Lestari, ini berarti keberadaan pengolahan CPO PT Kalirejo 

Lestrai telah memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar dalam 

bentuk penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. 

Selain penyediaan lapangan pekerjaan kepada masyarakat sekitar 

ternyata keberadaan pengolahan CPO PT Kalirejo Lestari juga melibatkan 

masyarakat sekitar untuk berperan aktif  dan berinovasi menciptakan 

UKM guna memenuhi kebutuhan bagi para pekerja, ini berarti masyarakat 

sekitar akan memiliki penghasilan tambahan dari usaha yang mereka 

lakukan.  
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1. Eksternalitas Positif Keberadaan PT Kalirejo Lestari 

a. Penyerapan Tenaga Kerja 

Keberadaan pengolahan CPO PT Kalirejo Lestari tidak dapat 

dipungkiri lagi telah memberikan kontribusi sangat besar sebagai 

salah satu tempat yang mampu menyerap tenaga kerja dalam 

pelaksanaan usahanya. Keberadaan pengolahan CPO PT Kalirejo 

Lestari dirasakan sangat membantu bagi masyarakat setempat 

khususnya dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang mampu 

menyerap tenaga kerja khususnya bagi masyarakat sekitar PT 

Kalirejo Lestari, sejak berdirinya pengolahan CPO PT kalirejo 

Lestari masyarakat setempat tidak terlalu sulit untuk mendapatkan 

pekerjaan sebab PT Kalirejo Lestari ini sangat memprioritaskan 

masyarakat setempat untuk dapat menjadi karyawan atau bekerja, 

sehingga bagi mereka yang tidak memiliki lahan pertanian ataupun 

kemampuan dan modal untuk membuka usaha kini tidak perlu lagi 

menganggur sebab di tempat mereka tinggal telah tersedia lapangan 

pekerjaan.  

Dengan bekerjanya masyarakat setempat di PT Kalirejo Lestari 

berarti kegiatan tolong menolong telah terjadi. PT Kalirejo Lestari 

membutuhkan banyak pegawai dalam proses produksinya membuat 
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masyarakat setempat mendapatkan peluang untuk dapat bekerja di 

PT Kalirejo Lestari. Dalam melakukan pekerjaan harus ada aturan- 

aturan yang mengatur agar segala pekerja dapat dilaksanakan dengan 

baik.  

Seperti di PT Kalirejo Lestari. PT Kalirejo Lestari memberikan 

fasilitas untuk keamanan dan kesehatan bagi karyawannya. 

Perlengkapan yang disediakan antara lain adalah baju seragam dan 

celana kerja, masker, sarung tangan, ear plug, sepatu keselamatan, 

dan helm. Bagi karyawan yang  bekerja di workshop (bengkel) 

diberikan kaca mata pelindung, helm, dan sarung tangan las. 

Tujuannya adalah agar karyawan merasa aman dan nyaman ketika 

bekerja.  

b. Terciptanya UKM/ peluang usaha  

1. Jual beli (berdagang) 

Adapun kegiatan berdagang yang dilakukan oleh 

masyarakat sekitar PT Kalirejo Lestari sangat berfariasi 

diantaranya banyak warung-warung kuliner yang menyediakan 

makanan pokok dengan berbagai jenis lauk pauk. Selain itu, 

banyak juga masyarakat yang mendirikan warung yang menjual 

camilan dan juga minuman. 
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Jual beli atau berdagang menurut bahasa berarti al-Ba’i, al-

Tijarah dan al-Mubadalah. Sedangkan menurut istilah jual beli 

atau berdagang adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau 

barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua 

belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain 

menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah 

dibenarkan Syara‟ dan disepakati. 63 Allah Berfirman dalam Surat 

Al- Baqarah: 275 

              

Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba.  

Kegiatan jual beli atau berdagang yang terjadi di PT 

Kalirejo Lestari bila ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek 

jual beli maka termasuk jual beli benda yang kelihatan jual beli 

yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda 

atau barang yang diperjual belikan ada didepan penjual dan 

pembeli. Jual beli yang dilakukan di sekitar PT Kalirejo Lestari 

                                                      
63 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 68-69 
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berupa jual beli makanan seperti lauk pauk, cemilan dan juga 

minuman. 

2. Penyedia jasa  

Kegiatan usaha yang ditimbulkan dari adanya PT Kalirejo 

Lestari lebih didominasi oleh kegiatan usaha yang berbentuk jual 

beli. Namun demikian usaha jasa juga menjadi kegiatan usaha 

yang tidak kalah pentingnya dari jual beli. Kegiatan jual beli yang 

dilakukan seperti pendirian warung makan dan warung jajanan, 

sedangkan jenis kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat 

sekitar dalam menyediakan jasa diantaranya adalah perbengkelan. 

Perbengkelan yang menyediakan jasa penambahan ban roda dua 

dan roda empat, hingga servis ringan apabila truk muatan buah 

sawit mengalami masalah.  

Melihat uraian diatas mengenai kegiatan pengolahan CPO 

di PT Kalirejo Lestari maka dapat dikatakan kegiatan tersebut 

tergolong akad al-ijarah menurut perspektif ekonomi Islam. Al- 

Ijarah berasal darai kata al-ajru yang artinya menurut bahasanya 

yaitu al-iwadl yang arti dalam bahasa Indonesianya adalah ganti 

dan upah. Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda- beda 

mendefinisakan ijarah, antara lain sebagai berikut: 
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a. Menurut mazhab Hanafi, sebagaimana yang dikutip oleh M. 

Ali Hasan bahwa ijarah adalah: “Transaksi terhadap suatu 

manfaat dengan imbalan”. 

b. Menurut Malikiyah bahwa Ijarah adalah: “Nama bagi akad- 

akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk 

sebagian yang dapat dioindahkan”. 

c. Menurut Muhammad Al- Syarbini bahwa yang dimaksud 

dengan Ijarah adalah: “Kepemilikan manfaat dengan adanya 

imbalan dan syarat- syarat”.  

Ada beberapa sumber hukum Islam yang dapat dijadikan 

landasan hukum mengenai kebolehan melakukan akad ijarah 

diantaranya bersumber  dari Al- Qur‟an dan Al-Hadist.  

a. Dasar hukum ijarah yang bersumber dari A-Qur‟an 

diantaranya: 

              

Artinya: Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu 

untukmu Maka berikanlah kepada mereka 

upahnya... (Q.S. Ath-Thaalaaq: 6) 

b. Dasar hukum ijarah yang bersumber dari Al-Hadist, 

diantaranya adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu 
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Majjah dari Ibnu Umar yang artinya: “Berikanlah upahnya 

sebelum keringatnya mengering” (HR. Ibnu Majjah dari Ibnu 

umar). 

Ijarah yang diinterprestasikan sebagai suatu akad 

pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran 

upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas 

barang itu sendiri. Jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa ijarah 

adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah 

manfaatnya bukan bendanya. 

Ijarah yang dilakukan disekitar PT Kalirejo Lestari apabila 

dilihat dari Ijarah yang berupa manfaat manusia adalah ijarah 

manfaat manusia yang bersifat khusus (Al-Khas) yaitu 

perbengkelan dimana,  ijarah yang objeknya pekerjaan atau jasa 

seseorang. Ijarah manfaat manusia yang bersifat khusus (Al-

Khas), yaitu seseorang yang disewa tenaga atau keahliannya 

secara khusus oleh sipenyewa untuk waktu tertentu. Dan dia tidak 

bisa melakukan pekerjaan lain kecuali pekerjaan atau jasa untuk 

penyewa tersebut. Dimana perbengkelan yang disediakan 

disekitar PT Kalirejo Lestari adalah penyedia jasa tambal ban atau 

roda kendaraan hingga servis ringan.  
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c. Pembangunan Fasilitas Umum 

Pembangunan fasilitas umum yang dilakukan oleh PT 

Kalirejo Lestari bertujuan untuk memudahkan masyarakat sekitar 

dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Pembangunan fasilitas 

umum yang dilakukan oleh PT Kalirejo Lestari diantaranya 

adalah perbaikan Jalan Sendang KM 1 yang berada di sebalah 

kanan PT. Perbaikan jalan ini dilakukan karena PT Kalirejo 

Lestari menyadari dengan adanya PT Kalirejo Lestari membuat 

akses jalan menuju PT Kalirejo Lestari menjadi mudah rusak. 

Kerusakan yang terjadi akibat banyaknya kendaraan yang keluar 

masuk ke PT Kalirejo Lestari dengan membawa buah sawit untuk 

dijual di PT Kalirejo Lestari.  

Selain perbaikan jalan, PT Kalirejo Lestari juga mendirikan 

Mushola Arroudloh yang didirikan di Desa Kalirejo. Selain itu PT 

Kalirejo Lestari juga memberikan sumbangan kepada 3 pondok 

pesantren. Pondok pesantren tersebut diantaranya adalah pondok 

pesantren Al- Ihya yang berada di desa Kalirejo , pondok 

pesantren Al- Hidayah di desa Kalisari yaitu dan pondok 

pesantren Al-Mukhlis yang berada di desa Kalidadi.  

2. Eksternalitas Negatif Keberadaan pengolahan CPO PT Kalirejo Lestari 
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Apabila disesuaikan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam maka 

keberadaan pengolahan CPO PT Kalirejo Lestari juga telah menerapkan 

prinsip tersebut. Diantaranya adalah:  

a. Prinsip Keseimbangan  

Prinsip keseimbangan juga diterapkan di PT Kalirejo Lestari. 

Keseimbangan menduduki peran yang sangat menentukan dalam 

kehidupan manusia untuk mencapai kemenangan. Falah, yang 

seharusnya menjadi obsesi setiap muslim dalam hidupnya dapat  

dicapai  hanya  jika  manusia  hidup  dalam  keseimbangan 

(equilibrium). Sebab,  keseimbangan  merupakan  sunnah  Allah. 

Kehidupan  yang  seimbang  merupakan  salah  satu  esensi ajaran  

Islam,  sehingga  umat  Islam  pun  disebut  sebagai  umat 

pertengahan (Ummatan Wasthan). 

Allah telah menetapkan bahwa manusia di dunia tidak boleh 

melupakan kenikmatan duniawi, dan berbuat baik kepada orang lain, 

serta tidak membuat kerusakan di muka bumi, dan Allah 

menganugrahkan kebahagian negeri akhirat. Membuat kerusakan di 

muka bumi dapat diartikan tidak mengingat hari akhirat. Untuk itu, 

manusia harus berusaha, dan berdoa untuk mencapai keseimbangan 

antara kebaikan dunia dan kebaikan akhirat.  
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Keseimbangan adalah tidak berat sebelah, baik itu usaha-usaha 

kita sebagai individu yang terkait dengan keduniaan dan keakhiratan, 

maupun yang terkait dengan kepentingan diri dan orang lain, tentang 

hak dan kewajiban. Kegiatan ekonomi harus dibangun dengan 

menyeimbangkan antara nilai dunia dan akhirat. Sebagaimana Allah 

berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah: 201 

                          

          

Artinya: Dan di antara mereka ada orang yang bendoa: "Ya Tuhan 

Kami, berilah Kami kebaikan di dunia dan kebaikan di 

akhirat dan peliharalah Kami dari siksa neraka”.  

Konsep keseimbangan ini juga berdasarkan pada rasa keadilan 

yang didukung dengan suatu tingkat kebaikan (ihsan) dalam 

pemenuhan hak seseorang.  

Prinsip keseimbangan yang diterapkan di PT Kalirejo Lestari 

diantaranya adalah apabila dilihat dari lingkungan PT Kalirejo 

Lestari, PT Kalirejo Lestari telah membuat 13 kolam limbah untuk 

tempat pengolahan limbah dari hasil produksi tujuannya adalah 

untuk mengurangi tingkat pencemaran limbah dan mengurangi kadar 
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bau yang tak sedap dari limbah tersebut, dilakukannya reboisasi dan 

pembuatan saluran aliran limbah yang telah diendapkan. Pembuatan 

saluran air tujuannya adalah agar limbah dapat mengalir dengan 

lancar dan tidak bercecer kemana-mana. Limbah yang telah 

diendapkan ini nantinya akan disalurkan ke sungai yang ada di dekat 

PT Kalirejo Lestari. Limbah yang telah diendapkan ini sudah tidak 

mengandung bakteri lagi. Jadi keberadaan limbah yang bercampur 

dengan air sungai ini nantinya tidak akan mencemari air sungai 

tersebut. Jadi air sungai masih bisa digunakan untuk kehidupan 

sehari-hari seperti untuk pengairan sawah.  

Selain itu, prinsip keseimbangan juga diterapkan kepada 

karyawan PT Kalirejo Lestari. Kebijakan yang dilakukan oleh PT 

Kalirejo Lestari untuk seluruh karyawannya adalah diberikan 

kebebasan terkait tentang Ibadah, terutama bagi karyawannya yang 

muslim. Kebijakan yang dibut oleh PT Kalirejo Lestari diantaranya 

adalah diharuskan melepas alas kaki bagi siapapun yang masuk 

kedalam kantor. Tujuannya adalah agar siapapun bisa menggunakan 

kantor untuk ibadah Sholat. Meskipun sudah disediakan juga 

mushola yang berada di lingkugan PT Kalirejo Lestari. 

Diwajibkannya berkerudung bagi karyawan wanitanya yang muslim, 
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tujuannya adalah untuk menjalankan syariat agama Islam bagi 

wanita yaitu menutup auratnya.  

Selain itu, pendirian mushola dan perbaikan jalan yang 

dilakukan oleh PT Kalirejo Lestari juga menunjukkan bahwa prinsip 

keseimbangan yang diterapkan di PT Kalirejo Lestari sudah berjalan 

dengan baik. Tujuan dari pendirian mushola dan perbaikan jalan 

adalah untuk memenuhi kebutuhan fasilitas umum masyarakat 

sekitarnya. Tidak hanya mementingkat kehidupan dunia saja tetapi 

juga mementingkan kehidupan akhirat. Keseimbangan yang 

dilakukan juga tidak hanya untuk karyawannya saja tetapi untuk 

lingkungan dan masyarakat setempatnya.  

b. Prinsip keadilan  

Dalam perekonomian Islam, keadilan sangat ditekankan dan 

telah menjadi kewajiban disetiap aktivitasnya. Keadilan disini 

diartikan sebagai perilaku dimana menempatkan sesuatu sesuai 

dengan tempatnya. Dimana prinsip ekonomi harus menerapkan dan 

melayani semua masyarakat tanpa memandang kaya dan miskin 

harus mendapatkan pelayanan yang baik.  

Prinsip keadilan yang diterapkan di PT Kalirejo Lestari untuk 

karyawannyan yaitu apabila ada salah seorang karyawan atau 
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keluarga dari karyawannya yang sedang ditimpa musibah seperti 

sakit misalnya, PT Kalirejo Lestari juga ikut membantu biaya 

pengobatan dari keluarga tersebut. Ini merupakan salah satu bentuk 

keperdulian PT Kalirejo Lestari kepada karyawannya.  

Islam mengajarkan kita untuk saling tolong menolong. Sikap 

tolong menolong adalah ciri khas umat manusia muslim sejak zaman 

Rasullullah SAW. Firman Allah SWT dalam Surat Al-Maidah:2  

                          

Artinya:Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan   jangan tolong-menolong dalam 

berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu 

kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. 

Seperti yang dijelaskan dalam Surat diatas, bahwasannya 

manusia dianjurkan untuk saling tolong menolong terutama tolong 

menolong dalam kebaikan. Dan tidak dianjurkan saling tolong 

menolong terutama tolong menolong dalam keburukan. Maka dari 

itu kebijakan yang dibuat oleh PT Kalirejo Lestari bahwasannya 

ketika salah seorang karyawannya ada yang tertimpa musibah maka 



 

 

 

102 

 

 

 

harus saling tolong menolong. Tolong menolong dalam bentuk ikut 

membantu dalam biaya pengobatan. Tanpa harus melihat jabatan apa 

yang dimiliki orang karyawan tersebut di PT Kalirejo Lestari. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan, eksternalitas negatif dari 

keberadaan pengolahan CPO PT Kalirejo Lestari memberikan dampak yang 

buruk bagi masyarakat sekitarnya. Penanganan eksternalitas negatif kurang 

diperhatikan oleh PT Kalirejo Lestari. Meskipun demikian tidak dapat 

dipungkiri bahwa selain eksternalitas negatif, eksternalitas positif juga 

dihasilkan oleh keberadaan pengolahan CPO PT Kalirejo Lestari. Eksternalitas 

negatif yang dihasilkan diantaranya adalah pencemaran lingkungan, kerusakan 

infrastruktur dan kesehatan yang menurun sedangkan eksternalitas positifnya 

adalah berkembangnya struktur ekonomi, meningkatnya pendapatan 

masyarakat, pembangunan fasilitas umum, semakin terbukanya peluang untuk 

memulai dan mengembangkan usaha.  

Kegiatan yang dilakukan masyarakat PT Kalirejo Lestari telah sesuai 

dengan teori Ekonomi Islam, kegiatan usaha yang dilakukan tersebut menurut 

Ekonomi Islam dikenal dengan al-Ba’i. Al-ba’i yang dilakukan adalah jual beli 

makanan ringan dan dibukanya warung makan. Selain itu kegiatan yang 

dilakukan adalah al-ijarah yang artinya sewa, sewa disini dalam bentuk 
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penyedia jasa bengkel yang melayani perbaikan kerusakan kendaraan yang 

melintasi lingkungan PT Kalirejo Lestari. Prinsip keseimbangan juga 

diterapkan di PT Kalirejo Lestari seperti dari lingkungan  PT dibuatkan 13 

kolam pengendapan limbah, reboisasi dan pembuatan saluran air limbah. 

Kepada karyawan, diberikan kebebasan terkait tentang Ibadah, berkrudung 

bagi wanita dan pendirian Mushola dan perbaikan jalan untuk memenuhi 

kebutuhan fasilitas umum masyarakat sekitar. Prinsip keadilan juga diterapkan 

seperti tolong menolong jika salah satu keluarga dari pegawai ada yang terkena 

musibah. 

B. SARAN 

1. Untuk PT Kalirejo Lestari hendaknya pendirian koperasi dilakukan untuk 

karyawan maupun masyarakat setempat, kerusakan jalan lebih ditangani 

dengan serius dan CSR lebih diperhatikan kembali. 

2. Untuk penelitian selanjutnya hendaknya lebih mendalam lagi membahas 

eksternalitas terhadap sosial ekonomi masyarakat agar dapat melihat sejauh 

mana peningkatan sosial ekonomi masyarakat dengan adanya eksternalitas 

yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan usaha baik dalam perspektif umum 

maupun perspektif ekonomi Islam.  
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Tabel Distribusi Tenaga Kerja PT Kalirejo Lestari 

Bagian Recruitment Staff Non 

Staff 

Total 

1 

Mutasi/ 

Berhenti 

Total 

2 

Manager  0  0 0 0 

Askep  1  1 0 1 

Laboratorium   6 7 0 7 

Sortasi   1 9 9 0 9 

Bengkel  1 11 12 0 12 

Listrik   3 3 0 3 

Proses Shift 1  1 23 24 0 24 

Proses Shift 2  1 24 25 0 25 

Kantor  1 9 10 0 10 

Satpam  0 7 7 0 7 

Trainee  0 0 0 0 0 

Compound  0 0 0 0 0 

Lain-lain      0 

TOTAL  6 92 98 0 98 

Sumber : PT Kalirejo Lestari 
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Tabel  Aktifitas Pemantauan Lingkungan 

Jenis Pemantauan 

 

Jumlah Titik 

Pantau 

 

 

 

Frekuensi Pemantauan 

Dilakukan Pihak Independen 

 

 

Kualitas Air 34 

 

Dua kali sebulan (oleh pihak 

3 dan Lab Kalirejo Lestari), 

Untuk Ph dan debit air 

dilakukan setiap hari 

 

Kualitas Udara 

Ambient 

5 Sekali sebulan 

 

Emisi Udara (sumber 

tidak bergerak) 

 

7 Setiap triwulan 

Kebisingan  5 Setiap triwulan 

 

Kualitas Tanah   

 

9 Dua kali setahun 

Pencemaran tanah 

(material bekas) 

10 Sekali sebulan 

 

Sosial, Ekonomi dan 

Budaya   

 

10 Sekali setahun 

Sumber: PT Kalirejo Lestari 
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Daftar pertanyaan kepada pihak PT Kalirejo Lestari 

1. Kapan PT Kalirejo Lestari didirikan? 

2. Bagaimana sejarah berdirinya PT Kalirejo Lestari? 

3. Tolak ukur apa yang digunakan oleh perusahaan untuk perekrutan tenaga 

kerja? 

4. Apakah ada prioritas bagi masyarakat sekitar PT Kalirejo Lestari untuk 

menjadi karyawan di PT Kalirejo Lestari? 

5. Apakah ada fasilitas lain yang diberikan PT Kalirejo Lestari kepada 

karyawan seperti jaminan sosial? 

6. Apakah PT Kalirejo Lestari melibatkan masyarakat sekitar apabila terjadi 

even-even besar? 

7. Apa yang diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat sekitar seperti bea 

siswa untuk masyarakat atau seperti perbaikan sarana prasarana umum? 

8. Kebijakan apa yang diterapkan untuk karyawan terutama dilhat dari 

perspektif Islam? 
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Daftar pertanyaan kepada masyarakat sekitar PT Kalirejo Lestari 

1. Apa pekerjaan bapak/ibu? 

2. Sejak kapan bapak/ibu menekuni pekerjaan tersebut? 

3. Siapa saja yang bekerja dirumah bapak/ibu? 

4. Apakah bapak/ibu mengetahui kapan PT Kalirejo Lestari akan didirikan? 

5. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap keberadaan PT Kalirejo Lestari? 

6. Apakah keberadaan PT Kalirejo Lestari dapat dikatakan membantu 

perekonomian bapak/ibu? 

7. Apakah ada anak/saudara yang bekerja di PT Kalirejo Lestari? 

8. Apakah ada pekerjaan sampingan setelah adanya PT Kalirejo Lestari? 

9. Apa pekerjaan tersebut? 

10. Sejak kapan bapak/ibu lakukan? 

11. Mengapa bapak/ibu memilih pekerjaan tersebut? 

12. Apakah bapak/ibu meninggalkan pekerjaan lama? 

13. Apakah bapak/ibu setuju bila dikatakan bahwa keberadaan PT Kalirejo 

Lestari memberi dampak yang positif terhadap peningkatan ekonomi 

masyarakat sekitar? 

14. Selama tinggal dikawasan industri apakah anggota keluarga anda sering 

sakit? 

15. Apakah dengan adanya PT Kalirejo Lestari kesempatan kerja masyarakat 

semakin luas? 
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Perbaikan Jalan sendang KM 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mushola Arroudloh, didirikan oleh PT Kalirejo Lestari di desa Kalirejo 
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Sumbangan Beras untuk Pondok Pesantren Al-Ihya Kalirejo yang diserahkan 

setiap bulan 

 

 

 

 

 

 

 

 Kolam limbah PT Kalirejo Lestari 

 

 


