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ABSTRAK 

PERUBAHAN POLA EKONOMI MASYARAKAT DI KAWASAN INDUSTRI GULA  

( Studi pada Masyarakat Desa Bakung Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten  

Tulang Bawang ) 
 

Oleh: 

Yuni Sari 

Perubahan adalah suatu proses mengakibatkan keadaan sekarang berbeda 

dengan keadaan sebelumnya, perubahan dapat berupa kemajuan dan kemunduran 

Keberadaan industri secara normatif akan membawa perubahan tertentu seperti 

perubahan pada pola pencarian nafkah pada masyarakat yang berada di kawasan 

tersebut, yang akan menjadi titik tumbuh perekonomian masyarakat dalam rangka 

mencapai kesejahteraan ekonomi. 

Permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah bagaimana Perubahan 

pola ekonomi masyarakat Desa Bakung Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten 

Tulang Bawang di kawasan industri gula. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat 

bagaimana perubahan pola  ekonomi masyarakat Desa Bakung Kecamatan Gedung 

Meneng Kabupaten Tulang Bawang di kawasan indusrti gula 

penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. 

Pengumpulan data diperoleh dari observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi 

dengan menggunakan teknik analisa data yang meliputi beberapa tahap yaitu: tahap 

reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data atau penarik kesimpulan.. untuk 

menentukan sampel teknik yang digunakan Purposive Sampling. Adapun dari 

pengambilan sampel penulis mengambil dari masyarakat Desa Bakung yang bekerja 

di PT SIL, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat yang membuka usaha disekitar 

industri gula PT SIL. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perubahan ekonomi masyarakat di 

Desa Bakung terjadi karena adanya proses perubahan pola pencarian nafkah. Proses 

perubahan pencarian nafkah ini dipicu dengan kehadiran industri gula PT SIL yang 

berada di Desa Bakung. Hadirnya industri gula PT SIL telah memberikan pengaruh 

secara langsung dan tidak langsung, pengaruh langsungnya adalah pertama, 

berkurangnya lahan pertanian, Kedua, perusahaan juga melaksanakan program 

kepedulian terhadap masyarakat sekitar, demi terwujudnya harmonisasi dan kemajuan 

bersama. Adapun upaya yang dilakukan perusahaan yaitu meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia, memfasilitasi dengan membangun sarana ekonomi seperti 

pasar, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Selanjutnya, mengadakan 

penyuluhan mengenai industri kecil.  Pengaruh tidak langsungnya adalah bergesernya 

mata pencaharian penduduk setempat ke bidang industri dan jasa/perdagangan. 

Pengaruh langsung dan tidak langsung tersebut juga ada yang positif dan negatif.  

Kata kunci: Perubahan, Ekonomi, dan industri 
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MOTTO 

 

                                

                                   

        

Artinya: bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya 

bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. 

Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah 

keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki 

keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-

kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (Q.S Ar-Ra’d : 11) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Judul merupakan inti dari sebuah tulisan, yang bertujuan untuk  

mempermudah memahami judul diantaranya batasan terhadap permasalahan yang di 

teliti, memberikan titik tekan pada suatu permasalahan serta menghindari kesalahan 

persepsi terhadap suatu judul penelitian.  Oleh sebab itu, maka penulis terlebih dahulu   

akan menjelaskan mengenai judul skripsi  ini yaitu “PERUBAHAN POLA 

EKONOMI MASYARAKAT DI KAWASAN INDUSTRI GULA (Studi Pada 

Masyarakat Desa Bakung Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang 

Bawang)” 

Perubahan adalah suatu proses mengakibatkan keadaan sekarang berbeda 

dengan keadaan sebelumnya, perubahan dapat berupa kemajuan dan kemunduran.
1
 

Perubahan  merupakan  sesuatu  yang  unik  karena  perubahan-perubahan yang 

terjadi  dalam  berbagai  kehidupan  itu  berbeda-beda  dan  tidak  bisa disamakan, 

walaupun  memiliki  beberapa  persamaan  dalam  prosesnya. Selo Soemarjan, 

mengatakan bahwa perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan 

didalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalamnya 

nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat.
 2 

                                                           
1
 Abdul Syani, Sosiologi dan Perubahan Masyarakat, ( Jakarta: Pustaka Jaya, 1995), Cet. I,  

h. 83 
2
 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 

h. 263 

1 



 

 

2 

Adapun Perubahan yang dimaksud dari tulisan ini adalah perubahan pola 

ekonomi  dalam pola pencarian nafkah yang dialami masyarakat Desa Bakung yang 

berada di kawsan industri gula.  

Pola atau model adalah penyederhanaan dari realitas yang diwakili. Pola 

atau model dapat dibedakan atas model fisik dan model abstrak. Model fisik adalah 

refroduksi ukuran kecil dari benda atau objek fisik misalnya model rumah, model 

pesawat terbang untuk menggambarkan bentuk asli dari benda yang diinginkan. 

Model abstrak adalah penyederhanaan fenomena sosial atau konsep tertentu yang 

dinyatakan dalam bentuk pernyataan-pernyataan teoritis, simbol-simbol, gambar atau 

rumusan-rumusan sistematis mengenai fenomena yang di deskripsikannya.
3
  Pola 

juga merupakan pilihan yang dapat diterapkan untuk memilih dan menerapakan 

tentang teori.  

Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yang berarti aikos yaitu rumah tangga 

atau keluarga. Nomos yaitu ilmu. Jadi, ilmu yang mengurusi segala urusan keluarga 

atau rumah tangga baik dalam konsumsi, distribusi dan produksi barang dan jasa. 
4
  

Secara umum, ekonomi dapat dikatakan sebuah bidang kajian tentang 

pengurusan sumberdaya material individu, masyarakat, dan negara untuk 

meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Kerena ekonomi merupakan perilaku 

dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang berfariasi dan 

                                                           
 3

 Edi Suharto, Analisis Kebijakan Publik, (Bandung: ALFABETA, 2010), h.69 

 
4
 Ritanggo dkk, Pelajaran Ekonomi, ( Jakarta: Erlangga, 2000), h. 10 



 

 

3 

berkembang dengan sumber daya yang ada memalui pilihan-pilihan kegiatan 

produksi, konsumsi dan distrubusi.
5
 

Ekonomi yang dimaksud dalam penulisan ini yang berhubungan dengan 

aktifitas kegiatan masyarakat dalam pencarian nafkah untuk memenuhi kebutuhan 

hidup mereka baik dalam produksi barang dan jasa, distribusi, konsumsi. 

Perubahan pola ekonomi adalah berubahnya bentuk ekonomi masyarakat 

dengan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi 

dan distrubusi pada pola perubahan pencarian nafkah diantara kelompok-kelompok 

dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi dan 

berkembang. 

Masyarakat dalam bahasa inggris dipakai istilah society yang berasal dari 

bahasa latin socius, yang berarti “kawan”. Istilah masyarakat sendiri berasal dari akar 

kata arab syaraka yang berarti “ikut serta berpastisipasi”.
6
 Masyarakat adalah 

sekelompok orang yang memiliki perasaan sama atau menyatu satu sama lain karena 

mereka saling berbagi identitas, kepentingan-kepentingan yang sama,  perasaan yang 

memiliki dan biasanya satu tempat yang sama. Fungsi masyarakat yaitu penyedia dan 

pendistribusi barang-barang dan jasa, lokasi kegiatan bisnis dan usaha, keamanan 

publik, sosialisasi, wadah dilingkungan bersama atau gotong royong, kontrol sosial, 

organisasi dan partisipasi politik.
 7
   

                                                           
5
 Atik Budiarto, Ekonomi Masyarakat,( Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 76 

 
6
 Koentjaraningrat, pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990), h.144 

 
7
 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, ( Bandung: PT Refika 

Aditama, 2010), h.47 



 

 

4 

Kawasan merupakan suatu area dipermukaan bumi yang homogen. Artinya, 

bagian bagian bumi yang beragam akibat distribusi yang tidak merata dari fenomena 

alam dan sekitanya,  dan berbeda dengan sekelilingnya berdasarkan beberapa kriteria 

tertentu. Industri merupakan jaringan yang helainya menyangkut hampir setiap aspek 

masyarakat, kebudayaan, dan kepribadian.  Kawasan industri adalah suatu kawasan 

atau wilayah yang menjadi pusat kegiatan industri pengolahan. Yang dimaksud 

dengan kawasan industri adalah suatu kawasan industri diatas tanah yang cukup luas, 

yang secara asminitratif dikontrol oleh seseorang atau lembaga yang cocok untuk 

kegiatan industri.
 8

 

Berdasarkan pengertian di atas, yang dimaksud dari judul skripsi ini 

adalah suatu staudi tentang perubahan pada pola pencarian nafkah dan perubahan 

pada tingkat penghasilan, dalam  memperoleh pemasukan untuk memenuhi 

kebutuhan dalam rangka peningkatan kualitas hidup dengan memanfaatkan sumber 

daya yang ada, dan untuk mempertahankan eksistensinya sesuai dengan keadaan yang 

sedang berlaku dalam masyarakat. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih judul tersebut adalah sebagai 

berikut. 

1. Munculnya industri dalam suatu wilayah dianggap membawa perubahan 

pada masyarakat yang berada di kawasan industri tersebut baik itu pada 

                                                           
 

8
 http://pengertian kawasan industri, di akses tgl 03 mei 2016, pkl 23.06 wib. 
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perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Keberadaan industri secara 

normatif akan membawa perubahan tertentu seperti perubahan pada pola 

pencarian nafkah pada masyarakat yang berada di kawasan tersebut, yang 

akan menjadi titik tumbuh perekonomian masyarakat dalam rangka 

mencapai kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat yang mampu melihat 

peluang dan memanfaatkanya untuk meningkatkan perekonomian keluarga  

dengan hadirnya industri. 

2. Dalam penelitian ini penulis memilih judul ini karena adanya relefansinya 

dengan jurusan penulis yaitu Pengembangan Masyarakat Islam (PMI). 

Selain itu, Pembahasan mengenai perubahan pola ekonomi  masyarakat di 

kawasan industri gula dari aspek masalah dan lokasi penelitian tersebut 

dapat dilaksanakan dan tersedianya literatur yang mendukung penelitian. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau 

sekitar 17.448 pulau (sumber: Data Badan Pusat Statistik Nasional tahun 2015). 

dengan berbagai corak etnis dan budaya yang dimiliki di setiap daerah. Indonesia 

memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Tentunya potensi alam yang 

dimiliki Indonesia merupakan karunia Tuhan ini haruslah menjadi pemakmur bangsa 

indonesia terutama melalui pengembangan ekonomi. Perekonomian memegang peran 

yang sangat penting dalam mempetahankan dan memajukan suatu negara. Jika  suatu 

sistem perekonomian yang dianut suatu negara tidak dapat menjaga stabilitas dan 
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mengembangkan perekonomiannya maka negara tersebut berada diambang 

kehancuran. 
9
 

Pada saat bangsa Indonesia melakukan pembangunan yang dikenal dengan 

replita (Replita IV). Tahap replita IV ini mempunyai peranan penting dalam 

menciptakan lapangan kerja dan industri. Karena didalam pembanguanan jangka 

panjang direncanakan terjadi tranformasi struktural perekonomian Indonesia dari 

struktur agraris menuju struktur industri. Dengan tujuan untuk meningkatkan taraf 

hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat yang makin merata dan adil serta 

meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan perekonomian nasional. 

Hal ini dalam pertanian berarti bahwa segala usaha mencapai tujuan dengan 

meningkatkan pertumbuhan produksi, meratakan peyebaran hasil produksi serta 

memperluas kesempatan kerja harus berjalan bersama dan seimbang.
10

 

Industri baru dikembangkan pada tahun 1970 sebagai suatu usaha untuk 

memenuhi kegiatan penanaman modal baik dari dalam maupun dari luar negeri.  pada 

awalnya kawasan industri hanya dikembangkan oleh pemerintah melalui Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN). Namun seiring dengan meningkatnya investasi baik 

dari dalam negeri maupun dari luar negeri, maka pemerintah melalui Keppres No. 53 

tanggal 27 Oktober tahun 1989 mengijinkan usaha kawasan industry dikembangkan 

oleh pihak swasta. Bagi pihak swasta, kebijakan baru dibidang usaha kawasan 

                                                           
9
Firdaus, “Membangkitkan Perekonomian Indonesia Melalui Ekonomi Kreatif Berbasis 

Budaya Berorientasi Dunia” (On Line), tersedia di: http://writing-contest.bisnis.com/artikel/read/ 

20150904/ 405/469132/ htm (8 April 2016). 

 
10

 Mortopo Ali,  Industrialisasi dalam Rangka Pembagunan Nasional, (Jakarta: PT Grafindo 

1982), h. 150 

http://writing-contest.bisnis.com/artikel/read/%2020150904/%20405/469132/
http://writing-contest.bisnis.com/artikel/read/%2020150904/%20405/469132/
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industri ini merupakan suatu peluang usaha baru yang cukup menguntungkan, 

sehingga berkembanganlah kawasan-kawasan industri baru yang dikelola oleh pihak 

swasta di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi regional.
11

   

Munculnya kawasan industri dalam suatu wilayah dianggap membawa 

dampak fositif dan negatif bagi kehidupan masyarakat di wilayah itu. Dampak positif 

hadirannya industri dapat meningkatkan pendapatan perkapita dalam pertumbuhan 

ekonomi nasional. kawasan industri bisa menjadi motor penggerak perekonomian 

wilayah yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hadirnya 

industri akan menjadikan suatu daerah menjadi tujuan daerah urbanisasi karena 

dengan hadirnya industri membutuhkan tenaga kerja yang banyak sehingga banyak 

orang memutuskan untuk bertransmigrasi ke daerah yang memiliki lapangan 

pekerjaan seperti industri.  Keberadaan industri tidak hanya menimbulkan dampak 

positif melainkan selalu diiringi dengan adanya dampak negatif.  Dengan berdirinya 

industri, terutama yang meraskan dampak positif maupun dampak negative adalah 

masyarakat di kawasan industri terebut.  Tidak semua masyarakat yang berada di 

kawasan industri mengalami  dampak positif bisa juga berdampak negatif pada 

masyarakat sekitar.  

Penelitian yang dilakukan oleh  Ichsan Darwis pada tahun 2015, yang dapat 

ditarik kesimpulan bahwa dampak  keberadaan perusahaan kelapa sawit di Desa Bulu 

Mario secara sosial membawa perubahan  negatif berkenaan dengan tingkat gotong 

                                                           
 

11
http://writing-contest.bisnis.com/artikel/read/20150904/405/469132/membangkitkan-

perekonomian-indonesia-melalui-ekonomi-kreatif-berbasis-budaya-berorientasi-dunia 

http://writing-contest.bisnis.com/artikel/read/20150904/405/469132/membangkitkan-perekonomian-indonesia-melalui-ekonomi-kreatif-berbasis-budaya-berorientasi-dunia
http://writing-contest.bisnis.com/artikel/read/20150904/405/469132/membangkitkan-perekonomian-indonesia-melalui-ekonomi-kreatif-berbasis-budaya-berorientasi-dunia
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royong masyarakat. Sebelum adanya perusahaan intensitas gotong royong di Desa 

Bulu Mario sangatlah baik. 85 responden atau 93,4 persen dari total sampel 

menjawab selalu gotong royong. Sebaliknya, ketika sudah ada perusahaan intensitas 

gotong royong di Desa Bulu Mario mengalami penurunan yang sangat segnifikan. 

Hanya tersisa 1 responden.
12

 

 Selanjutnya Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Mulyadi pada Tahun 

2015  Penelitian ini menghasilkan bahwa  proses perubahan dapat menuju ke arah 

kemajuan di mana dapat menguntungkan serta meningkatkan kesejahteraan sosial 

masyarakat. Namun, tidak menutup kemungkinan perubahan dapat berupa 

kemunduran di mana dapat merugikan kehidupan sosial masyarakat yang biasanya 

tidak dikehendaki.
13

 

Selanjutnya Penelitian yang dilakukan oleh M. Yusup pada tahun 2015 menghasilkan 

bahwa sebelum berdirinya Perusahaan tersebut masyarakat disana hanya bermata 

pencaharian sebagai petani. Setelah hadirnya PT perkebunan Minaga Ogan 

menghasilkan peningkatan pendapatan masyarakat yang sebalumnya hanya bermata 

pencaharian di kebun namun setalah hadirnya perusahaan tersebut masyarakat dapat 

                                                           
 

12
Ichsan Darwis “Dampak Keberadaan Perusahaan Kelapa Sawit Terhadap Kesejahteraan 

Sosial Masyarakat di Desa Belu Mario Kabupaten Mamuju Utara” (Skripsi Sarjana  Universitas 

Hasanuddin, 2015), tersedia di: http:// repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/17053/ 

SKRIPSILENGKAP-FISIP-SOSIOLOGI.pdf?sequence=1 (23 Oktober 2016) 
13

 Muhammad Mulyadi, Perubahan  Sosial Masyarakat Agraris ke Masyarakat Industri dalam 

Pembangunan Masyarakat  Di Kecamatan Tamalate Kota Makassar, tersedia di :  www.google.com/ 

bina praja journal.com di akses pada 10 Maret 2017 Pukul 22.39 WIB 
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menambah penghasilannya dengan menjadi tenaga kerja harian di perusahaan 

tersebut, sehingga tarap hidup masyarakat menjadi meningkat secara signifikan.
14

 

Keberadaan industri mempunyai pengaruh yang dapat memberikan dampak 

dalam masyarakat, dampak yang dirasakan oleh masyarakat bisa dalam berbagai 

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

perubahan. Perubahan yang terjadi biasanya meliputi bidang sosial, ekonomi, politik 

dan budaya yang tidak dapat dipungkiri dan dihindari bahwa dalam dinamika 

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

perubahan dalam arti kemajuan atau sebuah kemunduran akan tetap ada baik disadari 

maupun tidak. 

Adakalanya perubahan hanya terjadi sebagian, terbatas ruang lingkupnya, 

tanpa menimbulkan akibat besar terhadap unsur lain dari sistem. Sistem sebagai 

keseluruhan tetap utuh, tidak terjadi perubahan atas unsur-unsurnya  meski 

didalamnya terjadi perubahan sedikit-demi sedikit.
15

 Sehingga dengan hubungan-

hubungan sosial yang terjalin diantar manusia dalam masayrakat, maka suatu 

lembaga sosial tidak terlepas dari hubungannya dengan lembaga sosial lainnya. 
16

 

Di wilayah Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi 

Lampung,  kegiatan industri telah hadir. Salah satu industri yang berada di 

                                                           
 

14
M.Yusup, Dampak Hadirnya PT. Perkebunan Minanga Ogan Terhadap Perubahan Sosial 

Ekonomi dan Tarap Hidup Masyarakat Desa Kurup Kecamatan Lubuk Batang OKU,  ( Skripsi Sarja 

UIN Raden Patah Palembang, 2015), tersedia d i http:// yusupfahmi. blogspot. co.id/ 2015/09/ dampak-

hadirnya-pt-perkebunan-minanga_11.html di akses pada tanggal 23 Oktober 2016 

 
15

 Piort Sztomka, Sosiologi Perubahan Sosial, ( Jakarta: Prenada, 2011), h. 04 

 
16

 M. Mawardi, J, Sosiologi, (IAIN Raden Intan Lampung: PUSIKAMLA, 2009), h. 76 
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Kecamatan Gedung Meneng yaitu industri gula PT Sweet Indo Lampung (SIL)  yang 

berdiri pada tahun 1990. Salah satu desa yang berada di kawasan industri gula yaitu 

Desa Bakung Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang. Pada 

mulanya, Desa Bakung merupakan pemukiman pertanian. Hadirnya industri gula PT 

SIL telah memberikan pengaruh secara langsung dan tidak langsung, pengaruh 

langsungnya adalah berkurangnya lahan pertanian, sedangkan pengaruh tidak 

langsungnya adalah bergesernya mata pencaharian penduduk setempat ke bidang 

industri dan jasa/perdagangan. Pengaruh langsung dan tidak langsung tersebut juga 

ada yang positif dan negatif.  

Pengaruh positifnya adalah menciptakan keanekaragaman kehidupan ekonomi 

maksudnya adalah semakin beragamnya pencarian nafkah masyarakat dan terbukanya 

lapangan kerja serta hadirnya usaha-usaha baru  yang dapat meningkatkan taraf hidup 

masyarakat. Sedangkan pengaruh negatifnya adalah adanya gejala melemahnya 

sistem gotong royong serta menonjolnya sifat individualisme dan materialism, serta 

frekuensi kejahatan sering terjadi.
17

 Bersamaan dengan itu kehadiran industri juga 

mengundang penduduk di luar Desa Bakung untuk bekerja di industri gula. Karena, 

tidak semua masyarakat Desa Bakung diberikan peluang untuk  bekerja dibidang jasa. 

Sedangkan, tuntunan hidup terus berjalan seiringan waktu yang memaksa masyarakat 

harus bekerja keras dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka.  

Desa Bakung sebelum adanya  industri gula PT SIL  merupakan desa 

pertanian dengan matapencaharian yang kurang beragam. Karena sebagian besar 
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warga desa bekerja sebagai petani dan mencari ikan. Penghasilan yang mereka 

peroleh biasanya habis terpakai untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga saja, 

termasuk kebutuhan untuk makan. Hanya dalam batas minimal menggunakan untuk 

kebutuhan lain. Dapat dikatakan bahwa taraf hidup mereka, hanya terbatas pada 

tingkat untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Hanya sebagian kecil penduduk 

Desa Bakung, yang ada waktu itu dapat hidup berlebih atau berkecukupan. 

Pendapatan masyrakat masih rendah. sehingga pendidikan anak sekolah hanya 

sampai tingkat SD. Namun, setelah hadirnya PT SIL telah terjadi perubahan dalam 

mata pencaharian masyarakat desa, masyarakat tidak lagi bergantung pada sektor 

pertanian. Matapencarian masyarakat Desa Bakung sudah beragam seperti 

perdagangan, industri kecil, buruh pabrik dan sebagainya. Bagi masyarakat yang 

dapat menangkap peluang dengan hadirrnya idustri mereka yang tidak bekerja 

diperusahaan PT SIL, mereka dapat memanfaatkan peluang dalam membuka usaha. 

Sedangkan masyarakat yang diterima di perusahaan dengan menerima gajih dapat 

meningkatkan  ekonomi mereka sedikit demi sedikit.  

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang  masalah yang ada di atas, maka dapatlah 

dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut: 

- Bagaimana Perubahan Pola Ekonomi Masyarakat Desa Bakung Kecamatan 

Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang di kawasan industri gula? 
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E. Tujuan Penelitian 

 Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini tentang perubahan pola pencarian 

nafkah masyarakat adalah sebagai berikut : 

- Untuk mengetahui bagaimana Perubahan Pola Ekonomi Masyarakat Desa 

Bakung Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang di kawasan 

industri gula 

F. Kegunaan Penelitian 

1. Pada tataran teoritis: dengan melakukan pengujian kembali mengenai 

perubahan pola pencarian nafkah masyarakat di kawasan industri gula 

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya teori tekait dengan perubahan 

pola pencarian nafkah masyarakat di kawasan Industri gula  

2. Praktis: peneliti ini diharapakan dapat memberikan gambaran dan penjelasan 

tentang bagaimana kehidupan masyarakat setelah hadirnya industri gula PT 

SIL dan dapat  dijadikan motivasi masyarakat Desa Bakung dalam melihat 

peluang yang ada untuk dapat lebih meningkatkan perekonomian keluarga. 

 

G. Metode Penelitian 

Untuk mempermudah dalam proses penelitian dan memperoleh hasil data dan 

informasi yang valid maka dalam tulisan ini penulis akan mengurikan metode 

penelitian yang digunakan. 
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1.  Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan perspektif pendekatan kualitatif. Penelitian 

kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitin tentang kehidupan 

masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionlisasi organisasi, aktivitas social dan lain-

lain.
18

  Menurut Meleong menjabarkan sebelas karakteristik pendekatan kualitatif 

yaitu menggunakan latar alamiah, menggunakan manusia sebagai instrument utama, 

menggunakan metode kulitatif pengamatan, wawancara, atau studi dokumen untuk 

menjaring data, menganalisa data secara induktif, menyusun teori dari bawah ke atas, 

menyusun data secara deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, 

membatasi masalah penelitian berdasarkan focus, menggunakan criteria sendiri 

seperti ( pengecekan sejawat, uraian rinci, dan sebagainya) untuk meringkas data 

menggunakan desain sementara yang dapat disesuiakan dengan kenyataan lapangan, 

dan hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama oleh manusia yang 

dijadikan sebagai sumber data.
19

  

Berdasarkan pengertian diatas, dalam penelitian ini penulis menggunakan 

metode pendekatan kualitatif dalam mengidentifkasi masalah yang berhubungan  

dengan perubahan pola pencarian nafkah masyarakat di Desa Bakung Kecamatan 

Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang. Karena metode kualitatif dikembangkan 

                                                           
18

TH.Endang Purwoastuti, Elisabet Siwi Welyani, Metode penelitia, (Yogyakarta: Pustaka 

Baru Fress, 2014), h. 19 
19

Yanuar Ikbal, Metode Penelitian Sosial Kualitatif, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 

h.123 
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untuk mengkaji manusia dalam kasus-kasus tertantu. Dilakukan dengan mendengar 

pandangan terkait terhadap fenomena yang akan diteliti secara holistik yakni dengan 

cara deskripsi dalam bentuk kata-kata untuk menggali data dan informasi yang 

dibutukan. 

b.   Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu gambaran atau lukisan secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara 

fenomena yang diselidiki.
20

 Penelitian ini ditunjukkan untuk mendeskripsikan 

fenomen-fenomena yanga ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan 

manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karaktersistik, perubahan, 

hubungan, kesamaan dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan yang lainnya.  

Menurut Koentjaraningrat penelitian yang bersifat deskriptif 

menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan dan gejala-gejala 

kelompok tertentu untuk mendapatkan frekuensi adanya dalam masyarakat.
21

 Jadi, 

penelitian deskriftif selain menggambarkan kejadian yang terjadi dalam masyarakat 

juga mengungkapakan data yang ada padanya, dan juga memberikan analisis untuk 

memperoleh kejelasan dan kebenaran masalah yang dihadapi.  

 

 

 

                                                           
20

 Muhammad Musa, Metodelogi Penelitian, (Jakarta: Fajar Agung, 1998), h. 8 
21

 Koentjaraningrat, Metodelogi Penelitian Mayarakat, (Jakarta: Gramedia,1985), h.32 
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2. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Populasi adalah jumlah seluruh unit analisis objek penelitian.
22

 Menurut 

Suharsimi Arikunto, populasi adalah keseluruhan subyek peneliti.
23

 Sebuah penelitian 

sosial disebutkan bahwa unit analisis menunjukkan siapa yang mempunyai 

karakteristik yang akan diteliti. Karakteristik yang dimaksud  adalah variabel yang 

menjadi perhatian peneliti. 

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah warga 

masyarakat Desa Bakung Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang 

yang mengalami perubahan pola ekonomi dikawasan industri gula. Jumlah 

masyarakat yang bekerja di PT SIL yaitu 100 orang, dan yang membuka usaha yaitu 

85 orang. Jumlah tokoh masyarakat Desa Bakung 8 orang. Jadi, Keseluruhan  

populasi yaitu 193 orang.
24

 

b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti dan dianggap dapat 

mewakili populasinya.
25

  Menurut  Imam Suprayogo dan Tobroni, tekhnik sampling 

pembatasan jumlah dan jenis sumber data yang akan digunakan dalam penelitian.
26

  

                                                           
22

 Irwan Suhartono, Metode Penelitian Sosial, (Bandung : PT. Remaja Rosdarya, 1995), h. 57 
23

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, ( Jakarta: Rineka Cipta, 

1997), Cet. Ke-IX, h.102 
24

 Dokumentasi Mata Pencarian Desa Bakung Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang 

Bawang 

 
25

Suharsimi Arikunto Op. Cit. h. 104. 
26

 Sutrisno Hadi, Metodologi Reasercth, ( Yogyakarta: Yayasan penerbit Fakultas Psikologi 

UGM, 1973), h.75 
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 Secara teknis dalam penarikan sampel, penulis menggunakan teknik 

Purposive sampling. Purposive sampling yaitu dengan mengambil orang-orang yang 

benar-benar terpilih oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel 

itu.
27

 Sampel ditetapkan secara sengaja oleh peneliti. Dalam hubungan ini, lazimnya 

didasarkan atas kriteria atau pertimbangan tertentu.  purposive sampling adalah teknik 

pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.
28

  

Untuk sampel dalam penelitian,  peneliti menentukan kategori  kriteria 

sebagai berikut: 

1. Warga masyarakat yang bekerja sebagai karyawan  

a. Sudah bekerja di perusahaan PT SIL minimal 5 tahun 

b. Warga asli dari Desa Bakung 

c. Yang mendapat penghasilan 2 juta keatas 

d. Dapat menjelaskan dan merasakan adanya perubahan ekonomi setelah 

hadirnya industri gula PT SIL 

Berdasarakan kriteria diatas maka terdapat 5 orang yang memenuhi syarat 

untuk dijadikan sampel. 

2. Warga masyarakat yang membuka usaha di sekitar PT SIL 

a. Usahanya sudah berjalan 2 tahun 

b. Warga asli Desa Bakung dan membuka usaha 

                                                           
27

 S. Nastion, Metode Research, (Bumi Aksara: Jakarta, 2006), h.98 
28

 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan kombinasi, (Bandung: Afabeta, 

2013), h. 301 
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c. Dapat menjelaskan dan merasakan adanya perubahan ekonomi setelah 

hadirnya industri gula PT SIL 

Berdasarakan kriteria diatas maka terdapat 6 orang yang memenuhi syarat 

untuk dijadikan sampel. 

3. Tokoh Masyarakat 

a. Berdasarkan waktu minimal 15 tahun bermukim dilingkungan Desa 

Bakung. 

b. Dapat menjelaskan kehidupan masyarakat sebelum hadirnya industri dan 

setalah hadirnya industri dan mengetahui tentang pencarian nafkah  

masyarakat di Desa Bakung.  

Berdasarakan kriteria diatas maka terdapat 3 orang yang memenuhi 

syarat untuk dijadikan sampel. 

 Jadi berdasarkan kriteria dan cirri-ciri yang telah di tentukan diatas, maka 

sampel dalam penelitian ini berjumlah 14 orang. 

 

H. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penggunaan metode-metode pengempulan data disini adalah untuk 

memperoleh data-data yang akurat dari suatu objek yang diteliti tersebut nantinya 

diharapkan dapat membantu penulis dalam mencari data yang dibutuhkan untuk 

penelitian. untuk mempermudah dalam mengambil data lapangan, penulis 

menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: 
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1.  Metode Observasi 

Metode observasi adalah proses pengumpulan informasi dengan cara 

mengamati orang atau tempat dilokasi riset, observasi dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data-data langsung dari objek penelitian, tidak hanya terbatas pada 

pengamatan saja melainkan juga pencatatan guna memperoleh data-data yang telah 

konkret dan jelas.
29

  Marshal menyatakan bahwa observasi dalam penelitian kualitatif 

peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Menurut Moleong 

bahwa observasi partisipatif adalah mengadakan pengamatan dan mendengarkan 

secara cermat sampai hal-hal yangs sekecil-kecilnya.
30

  Jadi, observasi adalah suatu 

pengematan terhadap objek yang di teliti baik secara langsung maupun secara tidak 

langsung, secara lansung artinya, peneliti terjun kelapangan dan mengantinya, adapun 

secara tidak langsung pengamat dengan melalui alat bantu baik audio, visual, maupun 

adudiovisual, misalnya teleskop, handycam, kamera dan sebagainya.
31

 

Dalam pelaksanaanya, observasi yang dipakai dalam penelitian ini, adalah 

menggunakan observasi non-pasrtisipan. Observasi non partisipasi (Non Participant 

Observation) yaitu observer tidak diambil bagian secara langsung didalam situasi 

kehidupan yang diobservasi, tetapi dapat dikatakan sebagai penonton, jadi tidak 

sebagai pemain, pengamat tidak sepenuhnya mengikuti kegiatan dilakukan tetapi 

peneliti berada dilokasi penelitian. Dalam hal ini peneliti hanya sebagai pengamat dan 

pencatat terhadap semua gejala yang berkaitan proses yang dilakukan untuk 
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menunjang perekonomian masyaraat Desa Bakung. Hal ini penulis hanya semata-

mata untuk mengamati kegiatan warga sehari-hari,  mengamati rutinitas kegiatan 

warga masyarakat dalam pencarian nafkah, mengamati  proses berlangsungnya 

usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bakung, mengamati siapa saja 

yang membuka usaha,  mengamati kondisi UKM (Usaha Kecil Menengah) dan 

mengamati letak ruangan usahanya, mengamati budaya yang masih diterapkan dalam 

masyarakat. 

2.  Metode Interview 

wawancara adalah suatu komunitas verbal atau percakapan yang memerlukan 

kemampuan responden untuk merumuskan buah pikiran serta perasaannya, dengan 

tepat, kemampuan verbal ini tidak selalu dimiliki oleh semua orang dan antara lain 

bergantung pada taraf pendidikan, juga sifat maslah dan pertanyaan yang di ajukan. 
32

 

Metode wawancara atau metode interview mencakup cara yang dipergunakan kalau 

seseorang, untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendpatkan keterangan atau 

pendirian secara lisan dengan seorag responden, dengan bercakap-cakap berhadap 

muka dengan orang tersebut.
33

  

Jenis interview yang penulis gunakan adalah interview bebas terpimpin yang 

merupakan kombinasi antara interview bebas dan terpimpin. Dalam melaksanakan 

interview, pewawancara menggunakan pedoman yang merupakan garis besar terkait 
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 S. Nasutiaon, Metode Research Penelitian ilmiah, (Jakarta: PT Bumi Angkasa, 2001), h.115. 
33
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hal-hal yang akan ditanyakan. Selanjutnya, cara bagaimana pertanyaan itu diajukan 

dan teknis wawancara diserahkan kepada kebijaksanaan pewawancara.
34

 

Penulis melakukan interview kepada sampel penelitian dengan pertimbangan 

peneliti ingin memperoleh data secara langsung dari responden, sehingga 

kebenarannya sesuai dengan fakta dan tidak diragukan lagi. data yang ingin diperoleh 

mengenai perubahan pola pencarian nafkah, perubahan pendapatan dan kehidupan 

masyarakat sebelum dan sesudah adanya industri gula PT SIL  dengan bertanya 

langsung kepada warga masyarakat yang dijadadikan sampel sehingga kemungkinan 

adanya manipulasi data bisa diperkecil. 

3. Metode Dokumentasi 

Dokumen merupakan sumber informasi yang bukan manusia antara lain 

adalah dokumen,  foto, dan bahan statistik. Menurut Sugiyono Dokumen merupakan 

catatan peristiwa yang tian, telah lalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar atau 

karya menuental dari seseorang lainnya. dokumen yang berebntuk tulisan misalnya 

catatan harian, sejarah kehidupan, keriteria, biografi, peraturan, kebijakan dokumen 

yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, film, video, CD, DVD, 

cassette, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, karya 

lukis, patung, naskah, tulisan, prasasti dan lain sebagainya.
35

 

Penulis menggunakan metode dokumentasi ini merupakan sebuah metode 

penunjang karena untuk melengkapi data-data dari observasi dan interview.  
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h . 128 
35

 Kaelan, Op.Cit. h. 126 



 

 

21 

Dokumen dapat dibedakan menjadi dokumen primer, jika dokumen ini di tulis oleh 

orang yang langsung mengalami suatu pristiwa; dan dokumen skunder, jika pristiwa 

di laporkan kepada orang lain yang selanjutnya ditulis orang ini.
36

 Penulis akan 

menggunakan dokumen skunder untuk mendapatkan data-data yang bersumber pada 

dokumentasi tertulis secara obyektif dan konkrit, dokumen tersebut berupa cacatan 

resmi sesuai dengan keperluan peneliti. 

4. Metode Analisa Data 

Pengertian analisa data menurut Patton yaitu suatu proses mengatur urutan 

data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar, 

adapun penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, 

menjelaskan pola uraian.
 37

 Maka penafsiran pada hakekatnya memberikan makna 

kepada analisis, menjelaskan pola atau katagori, mencari hubungan antara berbagai 

konsep dan menggambarkan perspektif penelitian. prinsip utama dalam analisa data 

adalah bagaimana menjadikan data atau informasi yang telah dikumpulkan disajikan 

dalam bentuk uraian dan sekaligus memberikan makna atau interprestasi sehingga 

informasi tersebut memiliki signifikan ilmiah atau teoritis.
 
 

Teknik analisa yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif. 

metode analisa kualitatif, artinya penelitian ini dapat menghasilakan data deskriptif 

yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu dan prilaku yang dapat di 
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amati.
38

 Adapun hal-hal yang terdapat dalam analisis kualitatif, akan muncul data 

terwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka.  Untuk lebih jelasnya, penulis akan 

menjelaskan proses analisis tersebut sebagai berikut: 

a. Reduksi Data 

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, 

abstraksi dan pentransformasian “data mentah” yamg terjadi dalam catatan-catatan 

lapangan tertulis. Sebagaimana kita ketahui, reduksi data terjadi secara kontinyu 

melalui kehidupan suatu proyek yang diorientasikan secara kualitatif.
39

. Dengan kata 

lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat 

melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang 

diperoleh dari hasil penggalian data. Dengan demikian, tujuan dari reduksi data ini 

adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalian data di 

lapangan. Penulis melakukan pemilihan dan menelaah dalam kategori tertentu  secara 

keseluruhan data yang dihimpun dilapangan mengenai perubahan pola ekononomi 

masyarakat Desa Bakung dikawasan industri gula. 

b. Penyajian data 

Menurut Miles dan Hubermen yang dikutip oleh Muhammad Idrus bahwa 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan 

adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan 
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sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan.  

Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau 

bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya 

mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang 

diawali dengan pengkodean pada setiap sub pokok permasalahan.  

c. Menarik Kesimpulan atau verifikasi 

Kegiatan analisis yang ketiga yang paling penting adalah menarik menarik 

kesimpulan atau verifikasi. Verifikasi data penelitian yaitu smenarik simpulan 

berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, kemudian peneliti mengambil 

simpulan yang bersifat sementara sambil mencari data pendukung atau menolak 

simpulan. Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat kebenaran hasil analisis yang 

melahirkan simpulan yang dapat dipercaya.
40

 Pada tahap ini peneliti melakukan 

kajian dengan simpulan yang telah diambil dengan data pembanding teori tertentu. 

Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat kebenaran hasil analisis yang ,melahirkan 

simpulan yang dapat dipercaya.
41
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BAB II 

INDUSTRI DAN PERUBAHAN POLA EKONOMI MASYARAKAT 

 

A. Eksistensi Industri 

1. Pengertian Industri 

Bidang garapan teknik industri adalah sistem integral yang terdiri dari 

manusia, material/bahan, informasi, peralatan dan energi.
1
 Industri sebagai kegiatan 

untuk menghasilkan barang-barang secara massal, dengan mutu yang bagus untuk 

kemudian dijual dan diperdagangkan. Guna menjaga kemaslahatannya digunakan 

sejumlah tenaga kerja dengan peralatan, teknik dan cara serta pola kerja tertentu .
2
  

Tujuan berdirinya industri dalam peningkatan perekonomian masyarakat 

ditinjau dari segi sosialnya karena tujuan ini akan memberikan gambaran jika dalam 

membangun perusahaan/industri akan membutuhkan seorang konsumen. Tujuan 

sosial lebih mengarah ke tujuan sebuah perusahaan dalam menyediakan barang dan 

jasa untuk kebutuhan para konsumennya, memuaskan apa yang mereka butuhkan.  

Tujuan ekonominya adalah tujuan utama berdirinya sebuah lembaga industri, 

tujuan utama berdiri adalah tentunya mencari keuntungan, profil atau laba. Tujuan 

ekonomis memiliki tanggung jawab besar seperti tanggung jawab dalam 

mempertahankan eksistensi usaha, kuantitas barang, kualitas barang dan 

kesejahteraan para pegawainya. Tujuan ekonomis merupakan salah satu tujuan akhir 
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yang bayak menjadi problema pada sebuah perusahaan. Banyak sekali kasus yang 

terjadi dilapangan yang berkaitan dengan tujuan ekonomis. Misalnya yang sangat 

fatal gagalnya sebuah usaha yang sudah dirintis dari awal. Jadi, tujuan ekonomis dan 

tujuan sosial merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, sebuah perusahaan akan 

berkembang dengan baik apabila tujuan ekonomis sudah berjalan dan tujuan sosial 

juga tidak d tinggalkan. 

2. Pertumbuhan dan Perkembangan Industri 

Dengan adanya perkembangan dan pertumbuhan suatu industri, dimana secara 

tidak langsung ikut berperan dalam menentukan pola kehidupan manusia. Karena itu 

dengan adanya perubahan sosial semacam ini maka tentu ada perubahan didalam 

nilai, perubahan hubungan antar manusia, dan perubahan di dalam tujuan manusia itu 

sendiri. Rostow mengatakan bahwa salah satu tingkat pertumbuhan yaitu tinggal 

landas tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cepat melalui penerapan industri 

modren disejumlah sektor ekonomi yang masih terbatas. Selanjutnya pertumbuhan ini 

akan berlanjut sendiri. Syarat penting untuk tinggal landas adalah peningkatan 

proporsi investasi bersih terhadap tekanan penduduk dan menghasilkan peningkatan 

output nyata perkapita.
3
 

Salah satu problematikanya yaitu adanya kekuatan pasar dimana ekonomi 

industrialnya yang di dasarkan kepada ekonomi penukaran menepatkan keduduakn 

pasar sebagai faktor yang sentral di dalam mengatur kehidupan sosial.
4
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a. Industri sebagai suatu sistem transformatif 

Industri dapat diartikan sebagai proses penciptaan dan penggunaan alat-

alat produksi untuk mencapai tujuan berupa produk, maka timbulnya industri serta 

perkembangannya sejalan dengan kehadiran manusia yang mempunyai akal dan 

tingkat kecerdasan untuk menciptakan dan menggunakan alat-alat produksi untuk 

mencapai tujuan berupa produk yang dibutuhkan sesuai dengan waktu tertentu. 

Dalam hal ini prinsip dan keberadaan industri dapat dipandang sebagai suatu sistem 

tranformatif. Yang berusaha mentarnsformasikan sumber-sumber daya alam dan 

manusia melalui proses produksi menjadi produk yang bernilai bagi kehidupan 

manusia yang berubah-ubah.
5
 

b. Indusri Awal (Early Industry) 

Perkembangan awal industri sebagai suatu sistem tranformatif yang 

bersifat kompleks ditandai dengan empat karakteristik sistem yang digunakan yakni : 

(1) sistem pembagian tanah secara fendal, (2) sistem industri yang diawasi oleh suatu 

dewan, (3) sistem industri yang diawasi oleh kelompok-kelompok kepentingan 

dagang, (4) dislokasi industri atau sistem domestik.
6
 

c. Industri Modern 

konsentrasi tempat produksi, penerapan tenaga mekanis, dan akumulasi 

kesejahteraan melalui suatu pengembangan mekanisme pasar
7
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3. Industrialisasi dan Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu 

perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional  suatu 

negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP 

riil dinegara tersebut, adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan 

pembangunan ekonomi.
8
 Peningkatan itu tidak terjadinya hanya perbaikan dibidang 

teknologi, tetapi karena kenaikan belanja modal dan hasil kerja para buruh. Dalam 

beberapa hal gejala itu tercermin pada jumlah pekerja disektor pertanian merosot 

sementara di sektor industri dan jasa meningkat. Pergeseran itu menyebabkan 

realokasi tenaga kerja dalam kegiatan bernilai tambah lebih tinggi di dorong untuk 

memusatkan perhatian pada perolehan keuntungan. Pada Pembangunan industri 

sebagai bagian dari proses pembagunan nasional dalam meningkatkan Pertumbuhan 

ekonomi yang telah membawa perubahan  terhadap keshidupan masyarakat. akibat 

proses industrialisasi yang berlangsung dengan pesat memberikan pengaruh terhadap 

lingkungan, terutama pengaruh ekonomi bagi masyarakat sekitar industri.  

a.  Industrialisasi dalam perubahan ekonomi 

Proses perkembangan ekonomi suatu negara telah diartikan atau dipahami 

sebagai suatu proses transformasi struktural. Proses transformasi Struktural ini ialah 

dalam bentuk terjadinya pergeseran dari sektor pertanian kesektor industri dan 

kemudian kesektor jasa-jasa. Dalam hal ini, proses perkembangan ekonomi daitandai 
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adanya perubahan dalam kontribusi sektoral terhadap output nasional sebagai akibat 

terjadinya pergeseran tenaga kerja nasional dari sektor pertanian kesektor industri dan 

kemudian kesektor jasa-jasa. 

Transformatasi ekonomi harus diiringi oleh dua proses kemasyarakatan. 

Kedua proses ini adalah proses urbanisasi dan proses terjadinya keseragaman dalam 

prodiktivitas pekerja antar intra sektor ekonomi. Urbanisasi penduduk dari sektor 

pertanian berlangsung akibat adanya permintaan dari sektor-sektor lain terutama dari 

sektor manufaktur dan sektor jasa-jasa. Proses urbanisasi ini berlangsung secara 

alamiah atas tarikan permintaan sehingga lazim disebut sebagai  “mature 

urbanization”. Artinya, penduduk melakukan urbanisasi bukan lantaran mereka 

bukan merupakan penduduk yang menganggur atau setengah mengaggur disektor 

pertanian. Seiring dengan proses urbanisasi yang terjadi secara alamiah dan atas dasar 

tarikan permintaan dari sektor-sektor non pertanian memberikan imbalan yang lebih 

tinggi bagi penduduk yang berpindah ini. Sementara itu disektor pertanian terjadi 

kelangkaan relatif pekerja sehingga akhirnya menyebabkan peningkatan dalam 

tingkat imbalan yang dinikmati pekerja disektor pertanian. Sektor pertanian dimana 

sebagian besar bangsa kita menggantungkan hidupnya, jauh dari berperanan sebagai 

pondasi pembangunan.  Sementara itu sektor manufaktur semakin tidak terkait 

dengan sektor primer khusunya sektor pertanian. 

b. Pembangunan dan perubahan Ekonomi 

Kesejahteraan masyarakat dari aspek ekonomi dapat diukur dengan tingkat 

pendapatan nasional perkapita. Untuk dapat meningkatkan pendapatan nasional, 
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maka pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu target yang sangat penting yang harus 

dicapai dalam proses pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, tidak heran jika awal 

pembangunan ekonomi suatu negara, umunya perencanaan pembangunan ekonomi 

berorientasi pada masalah pertumbuhan.
9
 Pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan 

tingkat kemiskinan dengan menciptkan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan jumlah 

pekerja yang cepat dan merata. Pembangunan ekonomi  tidak dapat lepas dari 

pertumbuhan ekonomi (economic growh) pembangunan ekonomi mendorong 

pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi memperlancar proses 

pembangunan ekonomi. 

4. Faktor-faktor Produksi Dalam Industri 

Maju mundurnya suatu industri ditentukan oleh sejauh mna peranan dari 

faktor-faktor pendukung industri yang ada. Jika faktor industri semakin lengkap dan 

baik maka hasil daripada industri tersebut juga akan baik.  

Menurut Abdul Mannan faktor-faktor industri yakni: 

a. Tanah  

Dalam islam tanah sebagai faktor produksi harus digunakan sedemikian 

rupa sehingga tujuan pertumbuhan yang berimbang pada akhirnya tercapai. 

Pemanfaatan dan pemeliharaan tanah sebagai faktor produksi juga bisa dianggap 

sebagai sumber alam dan dapat habis dalam kerangka suatu masyarakat ekonomi 

islam. Penggunaan dan pemeliharan sumber-sumber daya alam dapat menimbulkan 
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dua komponen pengahasilan yaitu: (1) penghasilan dari sumber-sumber daya alam 

sendiri, (2) pengahsilan dari perbaikan dalam penggunaan sumber-sumber daya alam 

melalui tenaga kerja manusia dan modal.
10

 

b. Ketersedian Tenaga Kerja 

Jumlah penduduk yang besar adalah sangat menguntungkan bagi 

pembangunan ekonomi. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa justru penduduk 

yang jumlahnya sedikit yang memeprcepat proses pembangunan ekonomi kearah 

yang lebih baik.
11

 

Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja (15-64) atau jumlah 

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

permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam 

aktivitas tersebut.
12

 

Penyediaan tenaga kerja tegantung  pada jumlah penduduk dalam usia kerja 

dan tingkat partisifasi kerja. Perkiraan penyediaan tersebut dapat terperinci menurut 

daerah, jenis kelamin, jenis tingkat pendidikan,keahlian serta keterampilan khusus. 

Perkiraan tersebut dapat didasarkan pada: (1) keadaan tenaga kerja pada masa 

lampau, (2) kapasitas dan lulusan setiap tahun dari lembaga pendidikan, (3) kapasitas 
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dan lulusan setiap tahundari lembaga latihan, (4) tingkat partisipasi kerja penduduk 

dalam tiap-tiap golongan dan kelompok umur.
13

 

Menurut Soekartawi bahwa faktor produksi tenaga kerja merupakan 

faktor produksi yang penting dan perlu dipertimbangkan dalam proses produksi 

dalam jumlah yang cukup bukan saja dilihat dari tersedianya tenaga tetapi juga 

kualitas dan kuantitas tenaga kerjanya.
14

 

c. Ketersediaan Bahan Mentah 

Pengertian bahan mentah menurut G. Kartasapoetra adalah semua bahan 

yang dapat diperoleh dari sumber daya alam atau yang diperoleh dari usaha manusia 

untuk dimanfaatkan lebih lanjut, tersedianya bahan mentah sangat penting bagi 

kelanjutan dan perkembangan suatu industri. 
15

 

Berdasarkan pendapat tersebut bahwa dalam suatu industri ketersediaan 

bahan mentah merupakan hal yang sangat dalam atau penting bagi kelangsungan 

menentukan lokasi industri. Adapaun kemudahan yang dimaksud adalah kemudahan 

memperoleh bahan baku dan harga yang sesuai atau layak serta kemudahan dalam hal 

pengangkutannya hingga kepabrik atau perusahaa.  
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d. Modal 

Berdirinya suatu perusahaan umumnya bertujuan untuk mendapatkan 

keuntungan, menjaga kelangsungan hidup serta mengusahakan perkembangan 

perusahaan. Untuk mencapai tujuan yang diiinginkan tersebut maka perusahaan harus 

dapat menjalankan aktivitasnya, memadukan dan mengoprasikan fungsi-fungsi 

manajemen yang terkait dalam perusahaan yaitu pembelanjaan, produksi, pemasaran, 

personal, dan administrasi.  

5.  Dampak Sosial Ekonomi Industri 

Perubahan sosial setiap saat selalu terjadi. Jika dibandingkan apa yang tejadi 

saat ini dengan beberapa tahun yang lalu. Maka akan banyak ditemukan perubahan 

baik yang direncanakan atau tidak, kecil atau besar, serta cepat atau lambat. 

Perubahan-perubahan tersebut dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi 

loingkungan sosial yang ada. Dimana manusia selalu tidak puas dengan apa yang 

telah dicapainya. Oleh karena itu manusia selalu mencari sesuatu agar hidupnya lebih 

baik.  

Perubahan sosial dapat dibayangkan sebagai perubahan yang terjadi di dalam 

atau mencakup sistem sosial. lebih tepatnya terdapat perbedaan antara kedaan sistem 

tententu dalam jangka waktu berlainan. Berbicara tentang perubahan, kita 

membayangkan sesuatu yang terjadi setelah jangka waktu tertentu, kita berurusan 

dengan perbedaan keadaan yang diamati antar sebelum dan sesudah jangka waktu 

tertentu. Jadi konsep dasar perubahan sosial mencakup tiga gagasan antara lain: 
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pertama, perbedaan, kedua, pada waktu berbeda, ketiga, diantara sistem sosialyang 

sama.
16

 

Adakalanya perubahan hanya terjadi sebagin, terbatas ruang lingkupnya, 

tanpa menimbulkan akibat besar terhadap unsur lain dari sistem. Sistem sebagai 

keseluruhan tetap utuh, tidak tejadi perubahan menyeluruh atau unsur-unsurnya 

meski didalamnya terjadi perubahan sedikit demi sedikit. Contoh, kekuatan sistem 

politik demokratis terletak dalam kemampuannya mengahadapi tantangan, 

mengurangi protes dan menyelesaikankonflik dengan mengadakan perombakan tanpa 

membayangkan stabilitas dan kontinuitas negara sebagai suatu kesatuan. Perubahan 

seperti ini merupakan sebuah contoh perubahan didalam sistem. Namun, pada 

kesempatan lain, perubahan mungkin mencakup keseluruhan ( atau sekurangnya 

mencakup inti) aspek sistem, menghasilkan perubahan menyeluruh, dan menciptakan 

sistem baru yang secara mendasar berbeda dari sistem lama. Perubahan seperti ini 

lebih disebut perubahan sistem.
17

 

Konsep perubahan sosial meliputi atom kecil dinamika sosial perubahan 

keadaan sistem sosial setiap aspeknya. Tetapi, perubahan tunggal jarang terjadi dalam 

keadaan terisolasi. Perubahan itu biasanya terkait dengan aspek lain dan sosiologi 

harus menemukan konsep yang lebih kompleks untuk menganalisis bentuk-bentuk 

kaitan tersebut. Yang terpenting adalah pemikiran tentang proses sosial yang 

melukiskan rentetan perubahan yang saling berkaitan. Untuk studi perubahan sosial, 
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waktu tak hanya merupakan dimensi universal tetapi menjadi faktor inti dan 

menentukan.
18

 

 Terjadinya banyak perubahan-perubahan sosial dimasyarakat pastinya 

perubahan-perubahan itu ada yang membawa kepada dampak yang positif dan 

negatif. Dari perubahan atau dampak sosial itu pastinya memepengaruhi sebuah 

perekonomian di dalam keluarga, seperti adanya sebuah indistri bisa juga 

memepengaruhi masyarakat sekitar, karena keberadaan industri. Industri yang ada di 

sebuah desa juga harus  perlu ditingkatkan dan dikembang karena memiliki 

keterkaitan yang kebelakang dan kedepan yang tinggi untuk pengembangan sebuah 

industri perlu juga dibangun kawasan-kawasan industri baru dengan infrastrukur yang 

memadai, dan juga perlu mengurangi dampak negatif dari industri perlu diplih-pilih 

industri yang non populis, walaupun sebuah indutri tersebut mempunyai sebuah 

dampak negatif seperti limbah, industri tersebut harus bisa mengelola limbah tersebut 

dengan baik agar tidak tercemar dilingkungan sekitar. 

 Keberadaan industri industrialisasi menempati posisi sentral dalam ekonomi 

masyarakat modern dan merupakan motor penggerak yang memberikan dasar bagi 

peningkatan kemakmuran dan monilitas perorangan yang belum pernah terjadi 

sebelumnya pada sebagian besar penduduk dunia, terutama dinegara-Negara maju. Di 

negara berkembang industri sangat esensial utnuk memperluas landasan 

pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Banyak 

kebutuhan utama manusia hanya dapat dipenuhi oleh barang dan jasa yang disediakan 
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dari sektor industri. Setiap bangsa membutuhkan dan berhak mencita-citakan basis 

industri yang efisien untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya yang terus berubah. 

Industri mengekstrasikan material dari basis sumber daya alam, dan memasukan baik 

produk maupun limbah kelingkungan hidup manusia. Dengan kata lain, industri 

mengakibatkan berbagai perubahan dalam pemanfaatan energi dan sumber-sumber 

daya alam.
19

 

 Adapun perubahan yang terjadi karena sebuah dampak dari adanya 

industrialisasi yang ada diatantaranya dampak positif dan dampak negatif antara lain 

yaiitu: 

a. Dampak Positif 

Dengan adanya kemanjuan dibidang teknologi dan peralatan hidup, 

masyarakat pada saat ini dapat bekerja secara cepat dan efisien karena adanya 

peralatan yang mendukungnya sehingga dapat mengembangkan usahanya dengan 

lebih baik lagi. Dampak positif dalam globalisasi misalnya 

1. Pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi 

2. Terjadinya industrialisasi 

3. Produktifitas dunia industri semakin meningkat 

4. Persahingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerja untuk    selalu 

menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki 

 

b. Dampak Negatif 

Dampak negatif perubahan sosial mengarah pada kemunduran yang 

ditandai dengan adanya tindak kriminalitas, konflik sosial, serta berbagai masalah 
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sosial lainnya. Hal inilah yang menunjukkan adanya perubahan sosial dalam 

kehidupan masyarakat. Adapun dampak negatif atas perubahan sosial yang terjadi 

akibat modernisasi dan globalisasi yaitu: 

1. Adanya disorientasi nilai dan norma yang berlaku 

2. Munculnya konflik sosial baik vertikal maupun horizontal 

3. Tidak berfungsinya lembaga sosial secra optimal 

 

 

B. Perubahan Ekonomi Pada Masyarakat 

1. Perubahan Sosial Ekonomi 

Perubahan  merupakan  sesuatu  yang  unik  karena  perubahan-perubahan 

yang terjadi  dalam  berbagai  kehidupan  itu  berbeda-beda  dan  tidak  bisa 

disamakan, walaupun  memiliki  beberapa  persamaan  dalam  prosesnya. Perubahan 

merupakan hasil interaksi kepentingan yang secara ketat dikontrol, bahkan ditentukan 

oleh posisi sosial atau kondisi materil elit yang terlibat. Selo Soemarjan, mengatakan 

bahwa perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan didalam suatu 

masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalamnya nilai-nilai, 

sikap, dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat.
 20

 

Perubahan dapat menyangkut struktur sosial atau pola nilai dan norma serta 

peranan. Perubahan tersebut terjadi karena usaha masyarakat untuk menyesuaikan 

diri dengan keadaan dan kondisi baru yang timbul sejalan dengan pertumbuhan 

masyarakat. 
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Pola atau model adalah penyederhanaan dari realitas yang diwakili. Model 

dapat dibedakan atas model fisik dan model abstrak. Model fisik adalah refroduksi 

ukuran kecil dari benda atau objek fisik. Model rumah, model pesawat terbang untuk 

menggambarkan bentuk asli dari benda yang diinginkan. Model abstrak adalah 

penyederhanaan fenomena sosial atau konsep tertentu yang dinyatakan dalam bentuk 

pernyataan-pernyataan teoritis, simbol-simbol, gambar atau rumusan-rumusan 

sistematis mengenai fenomena yang di deskripsikannya.
21

  Pola juga merupakan 

pilihan yang dapat diterapkan untuk memilih dan menerapakan tentang teori.  

Ekonomi berasal dari bahasa yunani yaitu aikonomia, yang terdiri dari dua 

kata yaitu aikos yang artinya rumah tangga dan nomos yang artinya pengurus atau 

pengatur. Jadi. Ekonomi berarti aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan 

hidup manusia didalam rumah tangga rakyat atau negara yaitu berupa aktivitas 

manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran dan konsumsi 

barang dan jasa.
22

 

Secara umum, ekonomi dapat dikatakan sebuah bidang kajian tentang 

pengurusan sumberdaya material individu, masyarakat, dan negara untuk 

meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Kerena, ekonomi merupakan perilaku 

dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang berfariasi dan 
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berkembang dengan sumber daya yang ada memalui pilihan-pilihan kegiatan 

produksi, konsumsi dan distrubusi.
23

 

Perubahan pola ekonomi adalah berubahnya bentuk ekonomi masyarakat 

dengan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi 

dan distrubusi pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya yang berfariasi dan berkembang. Menurut Smelser 

dan Sanderson bahwa dimasyarakat manapun perkembangan ekonomi telah 

menciptakan pembagian kerja yang makin lama makin terspesialisasi dan masing-

masing pihak pekerjaan memiliki kepentingannya sendiri sendiri yang berbeda.
24

  

Para ahli berpendapat bahwa perubahan sosial terjadi karena adanya 

perubahan dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat 

seperti misalnya perubahan dalam unsur geografis, biologis, ekonomis, atau 

kebudayaan. Pada umunya perubahan merupakan lingkaran kejadian-kejadian.  

Adapun beberapa faktor yang memengaruhi jalannya proses perubahan 

sosial antara lain yaitu: 

a. Faktor-faktor yang mendorong jalannya proses perubahan 

1) Kontak dengan kebudayaan lain 

2) Sistem pendidikan yang maju 

3) Sikap menghargai hasil karya seseorang dan keigingan untuk maju 

4) Toleransi terhadap perbuatan-perbuatan menyimpang 

5) Sistem lapisan masyarakat yang terbuka 

6) Penduduk yang heterogen 
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7) Ketidakpuasan terhadap masyarakat bidang-bidang kehidupan 

tertentu 

8) Nilai meningkatkan taraf hidup 

 

b. Faktor-faktor yang menghambat terjadinya perubahan 

1) Kurangnya hubungan dengan masyarakat-masyarakat lain 

2) Perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat 

3) Sikap masyarakat yang tradisinal 

4) Rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan 

5) Prasangka pada hal-hal yang baru 

6) Kebiasaan 

7) nilai pasrah 

 

 

Masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan sama atau 

menyatu satu sama lain karena mereka saling berbagi identitas, kepentingan-

kepentingan yang sama, perasaan yang memiliki dan biasanya satu tempat yang sama. 

fungsi masyarakat yaitu penyedia dan pendistribusi barang-barang dan jasa, lokasi 

kegiatan bisnis dan usaha, keamanan public, sosialisasi, wadah dilingkungan bersama 

atau gotong royong, control social, organisasi dan partisipasi politik.
 25

  Auguste 

Komte mengatakan bahwa masyarakat merupakan kelompok-kelompok makhluk 

hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya 

sendiri dan berkembang menurut pola perkembangan yang tersendiri. Masyarakat 

dapat membentuk kepribadian yang khas bagi manusia, sehingga tanpa adanya 
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kelompok manusia tidak akan mampu untuk dapat berbuat banyak dalam 

kehidupannya. 
26

 

Adanya suatu perubahan pada masyarakat akibat perubahan sosial bergantung 

pada keadaan masyarakat itu sendiri yang mengalami perubahan. Dengan kata lain 

perubahan itu terjadi tidak selamanya suatu kemajuan (progress). Bahkan, dapat pula 

sebagai suatu kemunduran suatu masyarakat. Kecepatan perubahan tiap daerah 

berbeda-beda tergantung pada dukungan dan kesiapan masyarakat untuk berubah. 

Perbedaan perubahan tersebut dapat mengakibatkan munculnya kecemburuan sosial, 

yang harus dihindari. 

Perubahan sosial selalu terjadi dan mencakup semua bidang. Salah satunya 

adalah bidang ekonomi. Perubahan sosial dibidang ekonomi mencakup gaya hidup 

dan aktivitas ekonomi pada masyarakat. Perubahan itu tentu saja ada dampak baik 

dan buruknya. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi peran perubahan sosial 

yaitu: 

1) Gaya hidup Konsumtif 

2) Menyukai produk luar negeri 

3) Korupsi 

4) Berhutang  

5) Kesadaran menabung meningkat 

 

2. Faktor-Faktor Perubahan Sosial 

Perubahan bisa terjadi karena keingan untuk hidup yang lebih baik dan bisa 

juga secara terpaksa karena keadaan. Begitu halnya dalam pengembangan pada 
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masyarakat dapat diartikan  sebagai pembinaan dan peningkatan kualitas suatu 

masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas kualitas kehidupan manusia seperti dalam 

bidang pembangunan yang meliputi: ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial 

budaya. 
27

 dengan upaya memperluas, atau meningkatkan atau mengubah potensi-

potensi yang ada dalam suatu masyarakat kesuatu keadaan yang lebih lengkap, lebih 

besar atau lebih baik dari keadaan sebelumnya.  

a. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 

 Kegiatan pemberdayaan pada setiap individu, merupakan suatu siklus 

kegiatan yang terdiri dari: pertama, menumbuhkan keinginan pada diri seseorang 

untuk merubah dan memperbaiki, yang merupakan titik awal perlunya ada 

pemberdayaan. Kedua, menumbuhkan kemauan dan keberanian untuk melepaskan 

diri dari kesenangan dan kenikmatanatau hambatan-hambatan yang dirasakan, untuk 

kemudian mengikuti pemberdayaan demi terwujudnya perubahan dan perbaikan yang 

diharapkan. Ketiga, mengembangkan kemauan untuk mengikuti atau mengambil 

bagian dala, kegiatan pemberdayaan yang memberikan manfaat dan perbaikan 

keadaan. Keempat, peningkatan peran atau partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan 

yang telah dirasakan manfaat/perbaikannya. Kelima, peningkatan peran dan kesetiaan 

pada kegiatan pemberdayaan, yang ditunjukkan perkembangannya motivasi-motivasi 

untuk melakukan perubahan. Keenam, peningkatan efektifitas dan kegiatan 
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pemberdayaan. Ketujuh, peningkatan kompetensi untuk melakukan perubahan 

melalui kegiatan pemberdayaan baru.
28

.  

 Manajemen diri. Yaitu harus mampu memilih pemimpin mereka sendiri dan 

mengatur kegiatan mereka sendiri, seperti melaksanakan pertemuan-pertemuan, 

melakukan pencatatan dan pelaporan dan lain-lain. Kesembilan. Mobilisasi sumber 

merupakan sebuah metode untuk menghimpun sumber-sumber individual melalui 

tabungan regular dan sukarela dengan tujuan menciptakan modal sosial. Ide ini 

didasari pandangan bahwa setiap orang memiliki sumbernya sendiri yang jika 

dihimpun, dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi secara substansial. 

Pengembangan sistem penghimpunan, pengalokasian dan penggunaan sumber perlu 

dilakukan secara cermat sehingga semuan anggota memiloki kesempatan yang sama. 

Hal ini dapat menjamin kepemilikan dan pengelolaan secara berkelanjutan. 

Kesepuluh, pembangunan dan pengembangan jaringan. Pengorganisasian kelompok-

kolompok swadaya masyarakat perlu disertai dengan peningkatan kemampuan para 

anggotanya membangun dan mempertahankan jaringan dengan berbagai sistem sosial 

sekitarnya. Jaringan ini sangat penting dalam menyediakan dan mengembangkan 

berbagai akses terhadap sumber dan kesempatan bagi peningkatan keberdayaan 

masyarakat miskin.
29
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Pengembangan ekonomi masyarakat akan berhasil apabila strategi yang 

mendasarinya sesuai dengan kondisi masyarakat sasaran yang bersangkutan. Menurut 

Rudi ada tiga dasar dalam menyusun kegiatan untuk mengembangkan masyarakat 

yaitu: 

1. Strategi empiris rasional yaitu strategi yang dilaksanakan pada asumsi-asumsi 

bahwa manusia adalah kebodohan dan tahayul. Manusia akan mengikuti 

kepentingan dirinya sendiri yang rasional. Manusia akan menerima perubahan 

jika perubahan itu dapat diterima dan di terjemahkan secara rasional.  

2. Strategi non redukatif yaitu strategi yang didasarkan pada asumsi-asumsi 

bahwa pola tindakan dan perilaku masyarakat didukung oleh norma-norma 

sosial budaya dan komitmen individu oleh sikap dan norma-norma.  

3. Strategi kekuatan paksaan yaitu strategi yang didasarkan pada asumsi bahwa 

manusia akan mengikuti keinginan dari pihak lain yang dipandang memiliki 

kekuasaan yang lebih besar pemenuhan kebutuhan yang berada pada pihak 

tersebut. Masyarakat yang memiliki tingkat intelektual rendah  

dan situasi masyarakat  yang  anomi menurut peran yang lebih besar dari 

pengusaha untuk melakukan inisiatif dan pengaturan. 
30

 

Adapun yang dapat dilakukan dalam pengembangan ekonomi masyarakat 

yang konservatif yaitu dengan cara: Pertama, menarik industri. Pendekatan ini 

mencoba menarik industri baru kewilayah lokal dengan memberikan lingkungan yang 
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bagus untuk berinvestasi.  Kedua, memulai industri lokal. Terdapat potensi yang lebih 

besar dalam menggunakan sumberdaya, inisiatif, dan tenaga kerja lokal untuk 

membangun industri lokal. Banyak program pengembangan ekonomi masyarakat 

lokal menggunakan bentuk ini dan program-program tersebut dapat berhasil dalam 

mengembangkan aktivitas ekonomi serta menjadi kebanggaan dalam prestasi lokal.
31

 

b. Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat 

Proses pembangunan, adalah adanya proses interaksi semua pihak 

(pengusaha dan masyarakat) untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat. Karena itu 

keberhasilan suatu perencanaan program tidak hanya tergantung pada kualifikasi 

pemberdayaan masyarakat saja, tetapi juga sangat tergantung pada kondisi faktor-

faktor lain. Ada lima faktor yang penting yang harus diperhatikan agar penerima 

manfaat dapat berkembang yaitu: 

1. Indentifikasi Sistem Sosial yang bersangkutan 

Adanya identifikasi sistem sosial sebelum perencanaan program sangat 

diperlukan. Sebab penerima manfaat pembangunan adalah masyarakat itu sendiri. 

melalui identifikasi sosial, akan dapat diketahui berapa hal yang menyangkut nilai-

nilai sosial masyarakat, struktur kekuasaan, kebiasaan perilaku, dan nilai-nilai yang 

sangat menentukan keberhasilan perencanaan program. 
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2. Identifikasi mengenai “key individual” dalam struktur kekuasaan dari 

masyarakat penerima manfaat 

 

Setiap sistem sosial, biasanya memiliki struktur kekuasaan tertentu dengan 

“key individual” yang khusus pula. Individu-individu tersebut pada umumnya 

dipegangolehpemimpin formal, tetapi dalam banyak kasus dapat juga dipegang oleh 

tokoh-tokoh informal seperti pemuka adat, petani kaya, pelepas uang, dan 

sebagainya. Karena itu penelusur individu-individu kunci sangat diperlukan dalam 

perencanaan program sebab mereka dapat mengembangkan opini publik yang sangat 

menentukan tingkat partisipasi masyarakat demi keberhasilan program yang akan 

dilaksanakan. 

3. Penerima tujuan program oleh key-individual 

Karena pentingnya peran key-individual, dalam kehidupan masyarakat 

keberhasilan program akan sangat ditentukan oleh seberapa jauh program yang 

dirancang iru benar-benar diterima oleh key-individual. sebelum rumusan program 

memperoleh pengesahan atau legitimasi dari mereka. 

4. Peran serta secara aktif key-individual dan individu dalam masyarakat 

 

Keberhasilan pembangunan, pada dasarnya sangat ditentukan oleh 

partisipasi masyarakat, baik dalam pemeberian input, pelaksanaan, pemantauan dan 

evaluasi, maupun pemanfaatan hasil-hasil pembangunan. Karena itu, peran serta aktif 

setiap individu dalam masyarakat penerima manfaat, terutama orang-orang “kunci” 

akan sangat menentukan keberhasilan program. 
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5. Dorongan aktif setiap individu dalam masyarakat  

 Setiap perencanaan program perlu untuk selalu ditumbuhkan semangat 

membangun dikalangan setiap warga masyarakat, sehingga mereka tidak hanya 

berpartisipasi karena diminta, secara aktif mendorong keberhasilan program-program 

yang direncanakan 

 Perubahan akan selalu terjadi baik secara disadari maupun tidak. Perubahan 

pola pikir seseorang membawa pengaruh yang positif bagi masyarakat, karena 

kesejahteraan dan pendidikan menjadi lebih terjamin.adapun perubahan yang negatif, 

misalnya adalah penggunaaan mesin industri untuk menggantikan tenaga manusia 

yang menyebabkan munculnya pengangguran dalam masyarakat. Perubahan bisa 

terjadi sebagai akibat adanya sesuatu yang oleh masyarakat  sudah dianggap tidak 

memuaskan lagi. Selain itu mungkin juga di sebabkan adanya faktor-faktor baru yang 

oleh  masyarakat dianggap memiliki manfaat yang lebih besar bagi kehidupannya. 

Adapun beberapa faktor perubahan sosial ekonomi di antaranya adalah: 

a. Faktor Intern 

Faktor intern adalah faktor perubahan sosial yang berasal dari dalam 

masayarakat itu sendiri. Faktor intren meliputi investions atau penemuan-penemuan 

baru faktor prnduduk misalnya pertambahan penduduk dan faktor teknik/teknologi.
32

 

Menurut Smelser dorongan untuk berubah masih diperlukan sejenis kekuatan yang 

cenderung kearah perubahan, kekuatan itu mungkin berupa kekuatan dari dalam 
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(internal) seperti jumlah penduduk perubahan demografis yang menentukan bagi 

terjadinya perbahan jenis lain.
33

 

b. Faktor Eksternal  

Faktor eksternal adalah penyebab perubahan sosial yang berasal dari luar 

masyarakat. Faktor ekstern dapat berupa pemasukan pengaruh-pengaruh dari luar, 

misalnya kebudayaan asing yang mempengaruhi kebudayaan sendiri (diffusi 

kebudayaan).
34

 

c. Legitimasi Pemberdayaan Masyarakat 

Didalam proses prencanaan program, legitimasi diartikan sebagai proses 

pengesahan atau suatu proses persetujuan atas ide-ide tantang perubahan yang 

diingkan, artinya, ide-ide perubahan yang akan dilaksanakan, harus memperoleh 

pengesahan terlebih dahulu dari pihak yang memiliki “kekuasaan” sebagai penentu 

kebijakan atas segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Dengan 

kata lain, legitimasi merupakan tahapan dalam proses perubahan berencana, yang 

beruapa pengakuan/pengesahan ide-ide tentang perubahan, agar ide-ide tersebut 

memeperoleh dukungan dan partisipasi masyarakat jika ide-ide tersebut akan 

dilaksanakan.  

Pemberian legitimasi adalah semua pihak yang memegang fungsi 

pengambilan atas segala sesuatu yang berkaitan dengan segala aspek kehidupan 

masyarakat banyak. Didalam pihak pemeberi legitimasi tidak terbatas pada 
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pemimpin-pemimpin formal didalam jalur birokasi pemerintah, tetapi juga dipegang 

oleh para pemimpin informal dari sistem sosial yang bersangkutan. Bahkan 

seringkali, kedudukan pemimpin informal (pemuka adat, keagamaan,  “key-person” 

pemasok kebutuhan masyarakat dll), lebih kuat atau lebih harus diperhitungkan. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pemeberian legitimasi yaitu: 

1. Kemampuan fasilitator untuk merancang dan mengorganisasikan 

peubahan berncana 

2. Kesesuaian ide dengan kebutuhan masyarakat (local, regional ataupun 

nasional), baik kesesuainnya dengan kebutuhan nyata maupun 

kebutuhan yang dirasakan 

3. Upaya pasilitator untuk menyakinkan para penentu kebijakan tentang 

arti penting (manfaat, tujuan) yangd apat diharapkan dari pelaksana ide-

ide yang ditawarkan 

4. Lingkungan kegiatan yang mempengaruhi baik itu faktor sosial, fisik  

5. Partisipasi yang diharapakan meliputi lamanya partisipasi dll. 

6. Karakteristik ide yang meliputi sumberdaya yang diperlukan. 

C. Dampak Perubahan Sosial Ekonomi 

Dampak perubahan sosial ekonomi adalah proses sosial yang berlansung 

secara terus menerus dalam kehidupan masyarakat, berkaitan dengan pergeseran 

fungsi sistem dan struktur sosial sehingga mengubah perilaku aggota masyarakat. 

Adapun dampak dari perubahan sosial ekonomi antara lain: 
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a. Dampak Positif 

Menunjukkan bahwa perubahan sosial memberikan pengaruh kemajuan 

dalam kehidupan masyarakat. Adapun dampak positif perubahan sosial sebagai 

berikut: 

1) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

2) Terciptanya lapangan kerja 

3) Terciptanya tenaga kerja profesional 

4) Nilai dan norma baru terbentuk 

5) Efektifitas dan efesiensi mengingkat 

 

b. Dampak Negatif 

 

Dampak negatif perubahan sosial mengarah pada kemunduran yang ditandai 

dengan adanya tindakan kriminalitas, konflik sosial, serta berbagai masalah sosial 

lainnya. Hal inilah yang menunjukkan adanya dampak negatif atas perubahan sosial 

dalam kehidupan masyarakat. 

D. Teori Pilihan Rasional 

Marx Weber mengatakan bahwa Tindakan rasional adalah tindakan 

intensional disertai asumsi bahwa Pertama, orang bertindak secara rasional apabila 

mereka mempunyai kerangka preferensi dan membuat keputusan sesuai dengan apa 

yang mereka inginkan ( menentukan pilihan)  sesuai dengan kerangka preferensinya 

tersebut. Selain itu individu mempunyai kepercayaan rasional tentang bagaimana 

memperoleh apa yang mereka inginkan dan tentang biaya dan keuntungan yang 

mungkin diperoleh secara rasional. Kedua, bahwa pilihan merupakan sebuah proses 
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optimalisasi pilihan dilihat sebagai sesuatu yang rasional.
35

  Individu berusaha 

memaksimalkan pendapatan, kearah pemahaman tentang multiplitasi tujuan egoistik 

dan altruistik yang dapat mengarahkan perilaku.  

Burt membedakan tiga tipe tindakan. Pertama, tindakan atomistik adalah 

bentuk tindakan bahwa preferensi aktor diasumsikan berada diluar (exogen) dan pasti, 

dan tindakan dapat dipahami keseluruhannya sebagai suatu fungsi preferensi 

individual tersebut. Kedua, tindakan normatif adalah tindakan yang memotivasi oleh 

nilai dan kepercayaan-kepercayaan. Ketiga, tindakan struktural adalah tindakan yang 

diarahkan oleh kepentingan-kepentingan yang secara endogen terbentuk berdasarkan 

posisi aktor dalam struktur sosial, bahwa perilaku mementingkan diri (self-intersted) 

di pandang suatu pilihan rasional seorang individu untuk memperbaiki kondisi 

hidupnya.
36

 

Teori pilihan rasional yang dikembangkan oleh Coleman dalam 

mengembangkan teorinya,  menekankan  pada struktur tindakan dengan 

memfokuskan sebagai berikut: Pertama, pada Kewenangan, merupakan hak untuk 

mengontrol tindakan individu lain. Kewenangan tersebut tersebut dapat dijalankan 

karena adanya pemberian dari individu lain untuk mengontrol tindaknnya. Kedua, 

tindakan kolektif  Pemberian hak kontrol pada orang lain atau kepada pelaku 

kelompk menrurut Coleman merupakan tindakan rasional.  
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Pada awalnya individu memegang haknya masing-masing, tetapi lama 

kelamaan tidak dapat secara terus-menerus memegang haknya sendiri-sendiri masing-

masing akan mengalihkan sebagian haknya tersebut kepada individu lain atau pelaku 

kelompok yang mengakui sisi hak-hak tersebut. Ketiga norma muncul karena inisiatif 

dariindividu-individu tertentu yang melihat adanya keuntungan dari yang ditaatinya 

norma dan kerugian-kerugian akibat pelanggaran norma. Orang ingin melepaskan 

pengendalian terhadap perilaku mereka, tetapi dalam perose, mereka memperoleh 

pengendalian (melalui norma) terhadap perilaku orang lain. Dengan kata lain orang 

akan memaksimalkan keuntungan yang mereka peroleh dengan menyerahkan 

sebagian hak kontrol atas orang lain dan mendapatkan kontrol  parsial atas orang lain 

sehingga terjadilah keseimbangan. Apabila norma terbentuk, norma tersebut umunya 

ditaati oleh pelaku sasaran meskipun bertentangan dengan kepentingan pelaku 

sasaran.
37

 

E. Teori Struktural Fungsional 

Dimensi Struktural menampakkan diri pada perubahan-perubahan dalam 

status dan peranan. Perubahan status dapat diidentifikasi dari ada tidaknya perubahan 

pada peran, kekuasaan, otoritas, fungsi, integrasi, hubungan antar status, arah 

kominikasi, munculnya peranan baru, perubahan dalam struktur kelas sosial dan 

perubahan dalam lembaga sosial.
38

 Perubahan tersebut meliputi bertambah dan 

berkurangnya kadar peranan, menyangkut aspek prilaku dan kekuasaan, adanya 
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peningkatan atau penurunan sejumlah peranan atau pengkategorian peranan, 

terjadinya pergeseran dari wadah atau kategori peranan, terjadinya pergeseran dari 

wadah atau kategori peranan, terjadinya modifikasi saluran komunikasi di antara 

peranan-peranan atau kategori peranan, terjadinya perubahan dari sejumlah tipe dan 

daya guna fungsi sebagai akibat dari struktur. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM DESA BAKUNG 

 

A. Sejarah Berdirinya Pemukiman Desa Bakung 

Pada akhir abad ke-13 datanglah keturunan dari pagar dewa dan mereka 

membuka hutan rimba menjadi perkampungan yang sekarang kita sebut Bakung. Asal 

nama Bakung karena dahulu banyak pohon bakung yang tumbuh makanya daerah 

tersebut diberi nama Bakung. Awalnya yang membuka hutan tersebut hanya 4 orang 

yaitu Dewa Penganten, Dewa Penatih, Dewa Mahkota Raja, dan Dewa Cerucuh. 

Pertama kali mereka membuka hutan menjadi pemukiman di ilir  oleh Dewa 

Penganten di tepuk tengah (sebelah barat) yang disebut sekarang Bakung Ilir. setelah 

orang bakung ilir menetap, datang lagi orang dari pagar dewa, mereka membuka 

hutan menjadi permukiman di udik tepuk udik keturunanan Dewa Cerucup.
1
 

Sehingga, Bakung  terdiri dari  Bakung Ilir dan Bakung Udik Gunung Jambi. Karena, 

di Desa Bakung tidak semua tanah pemukimannya datar tapi di bagian udik terdapat 

tanjakan. Sehingga,  dikatakan gunung jambi. sekelompok dari keturunan 4 dewa 

tersebut masyarakat hidup rukun dan damai dengan daerah perkampungan yang subur 

tumbuh menghijau, di atas tanah di dekat sungai Tulang Bawang.
2
 

Pada tahun 1910 dibentuknya adat budaya lampung oleh Pemerintah Daerah 

Tulang Bawang yang terdiri dari empat marga yaitu Marga Suwai Umpu, Marga 
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Tegamoan, Marga Buai Bulan, dan Marga Aji. Desa Bakung termasuk dalam  marga 

tegamoan untuk Bakung Ilir dan marga suwai umpu bakung gunung jambi, untuk 

Bakung Udik. Sebelum pemekaran, Tulang Bawang termasuk  Kabupaten Lampung 

Utara Kotabumi. Beberapa tahun kemudian Lampung Utara terpecah menjadi 

beberapa bagian salah satunya Tulang Bawang. Sehingga Desa Bakung termasuk 

Kabupaten Tulang Bawang induknya Kotabumi Lampung Utara.
3
 

Pada tahun 1970 hubungan dari desa kedesa lintasannya melalui sungai  

dengan fasilitas kendaraan menggunakan perahu. Karena,  jalan darat masih hutan. 

Selain itu, Semua desa dipinggir sungai mulai dari Desa Teladas, Gunung Tapa, 

Gedung Meneng, dan Gedung Aji. Mata pencarian dahulu petani, mencari ikan. 

Membuat buat kolam ikan , memancing ikan dengan menggunakan alat tradisional 

seperi membuat kurungan menggunakan anyaman dari bambu.  Tidak semua ikan 

berharga karena kalau ikan itu mati tidak ada harganya. 

Pada Tahun 1981 di bukanya jalan darat, lantar adanya jalan itu karna pada 

tahun 1980 pemilihan presiden, masyarakat Bakung 99,9% memilih golkar, sehingga 

masyarakat Bakung dikasih jalan yang di berinama  jalan intruksi Presiden (Inpres), 

sekarang dikenal dengan sebutan  jalan Portal. Semula pemukiman di Desa Bakung 

adalah pemukiman yang sepi. Kegiatan masyarakat hanyalah bercocok tanam dan 

nelayan. Selian itu, hubungan antar desa bakung dengan desa lainnya masih terbatas 

dikarenakan transportasi darat masih sangat minim. masyarakat masih jarang 
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menggunakan jalan darat lantaran dikarenakan fasilitas kendaraan seperti motor 

hanyalah sedikit bahkan sepedapun jarang, mereka menggunakan gerobak yang 

ditarik kerbau.
4
 

Pada tahun 1990 berdiri pabrik gula yaitu PT Sweet Indo Lampung (SIL) 

sebagian tanah hak adat di buka menjadi perkebunan tebu dan masyarkatnya di beri 

ganti rugi. Desa Bakung, semakin lama semakin ramai dengan adanya pendatang 

yang ingin menetap dan tinggal dikampung itu. Desa Bakung sudah terenal di 

kalangan penduduk di desa sekitar bahkan terdengar sampai keluar kota kabupaten. 

Dari tahun ke tahun hingga sekarang ini sejarah desa kami peroleh dari data yang 

kami kumpulkan dari sesepuh desa  yang masih hidup dan dapat dimintai informasi 

perihal perjalanan Desa Bakung, yang hingga sekarang kami percaya kebenarannya.  

 

B. Kondisi Geografis 

Kondisi pemukiman Desa Bakung secara geografis memliliki luas wilayah 

1.600 ha.  Desa Bakung yang memiliki batas desa di sebelah Utara berbatasan dengan 

jembatan cakat Menggala. Sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan gedung 

meneng Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Rahayu Sebelah Barat 

berbatasan dengan Kecamatan menggala Jarak ke pusat Pemerintahan Kecamatan 37 

Km, Jarak ke pusat Pemerintahan Kabupaten 38  Km. Bakung memiliki  termasuk 

kawasan perkebunan tebu, dan pabrik yang berdiri di Desa bakung. Dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 1.1 

Kawasan yang berada di Desa Bakung 

No INDIKATOR SUB INDIKATOR 

1 Kawasan  hutan Tidak 

2 Kawasan  tambang Tidak 

3 Kawasan  pantai Tidak 

4 Kawasan  perbukitan/pegunungan Tidak 

5 Kawasan persawahan Tidak 

6 Kawasan  perkebunan Ada 

8 Kawasan  industri kecil/rumah tangga Ada 

9 Kawasan  industri/pabrik Ada 

10 Kawasan  bantaran sungai Ada 

11 Kawasan  longsor Tidak 

Sumber: Data kawasan yang berada di Desa Bakung Kelurahan Bakung kecamatan 

Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang 

 

C. Kondisi  Demografi 

Secara demografi Desa Bakung mempunyai jumlah penduduk sebanyak 2.664 

jiwa. Jumlah laki-laki 1,245 jiwa. Sedangkan, Jumlah perempuan lebih banyak dari 

jumlah laki-laki yaitu 1.545 jiwa, jumlah kepala keluarga 628 kepala keluarga, 

jumlah keluarga 72 keluarga yang tersebar dalam delapan dusun. Semakin tahun 

pertambahan penduduk semakin pesat penyebab dominan adalah masuknya penduduk 

pendatang karena keberadaan pabrik di Desa Bakung, mungkin daya tarik penduduk 

pendatang untuk tinggal menetap di Desa Bakung. 

Mobilitas harian yaitu pergi pulangnya penduduk dari satu tempat yang 

melewati batas desa yaitu Desa Rahayu yang bekerja di industri gula PT Sweet 

Indolampung.. di samping itu banyak anak-anak sekolah yang menlanjutkan 

pendidikan sekolah di luar Desa Bakung. Kareana, fasilitas pendidikan formal untuk 
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tingkat lanjutan menengah atas. Untuk melanjutkan pendidika ke jenjang yang lebih 

tinggi juga harus pergi ke Menggala atau kota-kota besar lainnya seperti Bandar Jaya 

dan Bandar Lampung.  

Kondisi demografi masyarakat Desa Bakung menurut jumlah penduduk tahun 

2015 tetera sebagai berikut: 

Tabel 1.2 

Data penduduk berdasarkan jenis kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah Penduduk 

1 Jumlah Penduduk laki – laki 1.245 Jiwa 

2 Jumlah Penduduk Perempuan 1.  545Jiwa 

3 Jumlah Kepala Keluarga 628 KK 

Sumber: Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kelurahan Bakung kecamatan  

Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang.  

Kondisi demografi masyarakat Desa Bakung menurut Pendidikan tahun 2015 

tetera sebagai berikut: 

Tabel 1.3 

Data penduduk berdasarkan pendidikan 

No Jenjang Pendidikan Jumlah 

1 Sekolah Dasar ( SD ) 690  Jiwa 

2 sekolah Menengah Pertama (SMP ) 510  Jiwa 

3 Sekolah Menengah Atas ( SMA ) 398  Jiwa 

4 Akademi D1 s/d D3 25    Jiwa 

5 Sarjana S1 s/d S3 20   Jiwa 

Sumber: Data penduduk menurut pendidikan Kelurahan Bakung kecamatan Gedung 

Meneng Kabupaten Tulang Bawang 

Berdasarkan data diatas maka tingkat pendidikan tertinggi masyarakat 

permukiman Desa Bakung yaitu SD mencapai 690 jiwa, kemudian tingkat pendidikan 

kedua yaitu SMP mencapai 510 jiwa, dilanjutkan dengan tingkat SMA mencapai 398 

jiwa. Pendidikan masyarakat Bakung dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Hal 
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ini dapat dilihat dari data tersebut bahwa untuk data pendidikan diploma mencapai 25 

jiwa dan sarjana berjumlah 20 jiwa. Berdasarkan wawancara dengan warga penyebab 

meningkatnya pendidikan dikarenakan dizaman sekarang dan globalisasi ini semua 

dituntut untuk berpendidikan, dengan berpendidikan maka akan dapat pekerjaan yang 

baik dan seringnya berkomunikasi dan berinteraksi dengan pendatang ( masyarakat 

yang bekerja di PT SIL) sehingga menyebabkan pola piker masyarakat berubah.
5
 

D. Kondisi Sosial Ekonomi 

 

Struktur kehidupan sosial ekonomi masyarakat Desa Bakung selalu 

mengalami perubahan. mata pencaharian utama penduduk di Desa Bakung sebagian 

besar adalah petani tanah kering khusunya petani singkong, sawit dan karet dan 

sebagiannya sudah beragam selain dalam sektor pertanian, ada perdagangan  dan 

kemudian sektor-sektor lainnya seperti pada tabel dibawah ini: 

Tabel 1.4 

Data Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian 

No Jenis Pekerjaan Jumlah 

1 Pegawai Swasta 10 Orang 

2 Tani 675 Orang 

3 Pengrajin 10 Orang 

4 Bidan 9 Orang 

5 Buruh  60 Orang 

6 Pedagang  85 Orang 

7 Pegawai negeri sipil 10 Orang 

Jumlah 875 Orang 

Sumber: Data jumlah penduduk menurut mata pencaharian Kelurahan Bakung 

kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang 
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Berdasarkan tabel diatas penduduk masyarakat Desa Bakung profesi 

pekerjaan tertinggi pertama adalah petani mencapai 670 orang,  dan kedua adalah 

pegawai Swasta berjumlah 100 orang, pedagang atau wirausaha yaitu 85 orang. 

Sedangkan profesi masyarakat sebagai buruh adalah 60 orang. Sementara masyarakat 

dan masyarkat yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pengarajin 

berjumalah sama yaitu 10 orang. Dilanjutkan dengan profesi masyarakat sebagai 

bidan yang berjumlah 9 orang. Masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang di 

antaranya adalah membuka berbagai UKM ( Usaha Kecil Menengah) seperti 

membuka warung sembako, bengkel, warung makan, konter di sekitar kawasan 

industri gula PT SIL 

E. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat  

Sebelum adanya industri gula di Desa Bakung, masyarakatnya merupakan 

masyarakat yang homogen, yang terdiri atas penduduk asli saja. Hubungan sosial 

yang mereka wujudkan, mencerminkan ciri kehidupan masyarakat pedesaan pada 

umumnya. Kehidupan sosial yang terwujud di kalangan masyarakat sangat akrab, 

baik dalam hubungan kerabat, tetangga, maupun hubungan pertemanan. Keakraban 

hubungan diantara warga desa, sering kali mereka wujudkan dalam bentuk tolong 

menolong, seperti tolong-menolong dalam pada suatu pernikahan, khitanan dan 

sunatan. Semua wujud tolong-menolong ini merupakan kebiasaan yang berlangsung 

lama sejak dahulu.  
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Sumbangan dalam pesta pernikahan yang ada di masyarakat Desa Bakung, 

biasanya bersifat moril dan materiil. Disamping mereka turut serta membantu 

memasak dan mengatur membereskan, menghias rumah, juga kadang-kadang 

memberikan sumbangan dalam bentuk uang atau kebutuhan pokok. Hampir sebagian 

besar kerabat, baik tetangga maupun teman berkumpul untuk membantu dirumah 

warga yang membuat pesta tersebut. Sehingga seolah-olah nampak dirumah tersebut 

sudah berlangsung pesta, karena dipenuhi orang-orang yang sedang membantu.
6
 

Demikian pula dalam pesta sunatan atau khitanan, tolong menolong juga bersifat 

moril dan materiil, walau mereka yang datang membantu tidak sebanyak pesta 

pernikahan. Karena pesta sunatan atau khitanan itu memang tidak semeriah pesta 

pernikahan. Oleh karenanya, mereka yang datang untuk membantu tidak terlalu 

banyak dibutuhkan.  

Setelah industri ada di Desa Bakung, warga desa menjadi bersifat heterogen, 

karena desa tersebut tidak hanya dihuni oleh penduduk asli Bakung, tetapi dihuni juga 

oleh penduduk pendatang dari berbagai daerah. Mereka membaur menjadi satu 

masyarakat. Sabagai satu masyarakat mereka saling berhubungan dan berinteraksi. 

Hubungan sosial mereka wujudkan tidak seperti dulu lagi. Namun hubungan tersebut 

masih dapat dikatakan bersifat akrab, baik dengan kerabat, tetangga maupun teman.  

Keakraban hubungan mereka masih terwujud dalam bentuk tolong menolong 

dalam pesta pernikahan. Namun sifat tolong menolong yang mereka wujudkan tidak 
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 Acara Pesta Pernikahan, Observasi, tanggal 20 Januari 2017 
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selalu moril dan materiiil.  Biasanya, mereka yang menolong bersifat moril (jasa), 

sedangkan secara materiil biasanya tidak memberikan bantuan lagi. Dalam arti bila 

mereka telah membantu memasak, memberesakan rumah dan sebagainya, mereka 

tidak selalu lagi membantu dalam bentuk uang atau barang-barang dalam kebutuhan 

pokok. Sebaliknya bila mereka membantu secara materliil, bantuan secara moril 

(jasa) tidak lagi mereka wujudkan. 

Terwujudnya sikap demikian dalam tolong-menolong pesta pernikahan karena 

kegiatan masyarakat kini cukup padat. Sehingga untuk tidak membuang waktu, 

mereka akan mebantu sesuai dengan kondisi yang sedang dialami. Biasanya kerabat, 

tetangga, atau teman yang tinggalnya berdekatan dengan yang membuat pesta, akan 

mewujudkan bantuan secara moril (jasa). Bagi mereka yang tinggal agak berjauhan 

atau cukup jauh, mewujudkan bantuannya secara materiil.  

Seperti yang dikatakan oleh  Bp Abdul karim (47 tahun), salah satu warga 

yang bekerja di PT Sweet Indolampung: 

“Dalam pekerjaannya juga ada aturan jamnya ada waktu istirahat dan waktu 

libur. kalau pas saya libur saudara atau tentangga ada acara nikahan biasanya 

nolong ngambil kayu bakar sama yang lainnya. tapi kalau saya kerja mungkin 

Cuma ngasih amplop aja.”
7
 

 

Dalam pesta pernikahan yang dilakukan masyarakat Bakung kini agak 

mengalami pergeseran dalam budanyanya. Biasanya masyarakat Desa Bakung dalam 

pesta pernikahan yaitu dengan cara begawi bagi yang mampu. Begawi adalah adat 

                                                 

7
 Abdul Karim, Karyawan Industri Gula PT Sweet  Indolampung, Wawancara, tanggal 05 

Januari 2017 
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pernikahan orang lampung dengan beberapa syarat dalam pernikahan dan adanya 

pertujukan seni Lampung, seperti seni tari, dan pencak silat. Sekarang acara 

penikahan sudah digantikan dengan orkes atau orgen. seiring berjalannya waktu 

setelah semakin terbukanya Desa Bakung dan masuknya migran. Memberikan 

pergeseran budaya seperti yang dikatakan oleh tokoh masyarakat Bapak Umri (65 

tahun) sebagai berikut: 

“setiap suku ada budaya sendiri-sendiri seperti pulau bali maka di kunjungi 

dari luar negeri dalm negeri karena adat budaya mereka di pakai semua. Kita 

ini adat budayanya hampir hampir ilang. Kalau kita pesta tidak adalagi yang 

begawi mainin lenong sudah orgen. Dulu itu nganter uang adat bermacam 

macam ada siger, keris, dan sebagainya pakai nampah kuning emas. Tapi 

sekarang digabung pake duit. Karena di anggap lebih praktis”
8
 

Dalam perkembangannya, pemikiran masyarakat Desa Bakung menjadi 

semakin meluas. Sistem sosial budaya masyarakat bersifat statis dan tradisional 

berubah menjadi sistem yang dinamis dan praktis.  Bapak Ikrom (77 tahun) 

mengatakan bahwa: 

“penegak adat budaya baru dibina itu sejak tahun 1910 Marganya suwai umpu 

Bakung Gunung Jambi. Dulu banyak masyarakat kalau mau pergi keluar desa 

mereka lewat jalan sungai jalan darat masih dikit yang dibuka. Setelah adanya 

PT SIL tahun 1990, masyarakat sudah menggunakan jalan darat. Waktu 

pernikahan itu banyak kesenian bedana, pencak silat, potong kerbau. Kalau 

sekarang sudah jarang dilakukan”
9
 

 

 

 

 

                                                 

8
 Umri, Tokoh Masyarakat, wawancara, 07 Januari 2017 

9
 Ikrom, Tokoh Masyarakat, Wawancara, tanggal 08 Januari 2017 
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F. Kondisi Sosial Agama 

 

 Agama dalam institusinya sangat berperan dalam kehidupan sosial keagamaan 

masyarakat. Hal tersebut ditandai terbentuknya majelis ta’lim  jamaah yasinan dan 

adanya TPA ( Taman Pendidikan Al-qur’an) membuktikan berfungsinya agama 

dalam kehidupan sosial masyarakat Desa bakung. Belajar mengaji bagi masyarakat 

Bakung merupakan suatu keharusan, yang dilakukan sejak mereka masih kanak-

kanak. Mengaji tidak hanya dilakukan oleh anak-anak, tetapi juga orang-orang 

dewasa, ibu-ibu dan bapak-bapak. Namun mereka bukan dalam rangka mengaji saja, 

melainkan mempertebal iman atau menjalankan ajaran islam. Mengaji bersama-sama 

ini mereka sebut dengan istilah pengajian, dan ada yang memimpin. Biasanya yang 

memimpin adalah seseorang yang pengetahuan agamanya cukup dalam dan luas. 

Dalam pengajian tersebut selalu diadakan dengan cara tahlilan. Sedangkan prasarana 

rumah ibadah Desa Bakung ada lima buah yakni 3 masjid dan 2 mushola. Berikut ini 

adalah sarana pribadatan Desa Bakung 

Tabel 1.5 

Data Tempat Peribadatan 

No Tempat Peribadatan Jumlah 

1 Masjid 3 

2 Mushola 2 

3 TPA 2 

4 Gereja - 

Sumber: Data sarana tempat peribadatan Kelurahan Desa Bakung Kecamatan Gedung 

Meneng Kabupaten Tulang Bawang  
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 Untuk pengajian Bapak-Bapak biasanya mengaji tersebut mereka lakukan 

bersama-sama secara bergantian di rumah salah seorang warga dilaksanakan setiap 

malam jum’at. Berlansung pengajian tersebut kurang lebih 2 jam. Dimulai sesudah 

shalat isya dan selesai pada pukul 21.30 WIB.
10

 Sedangkan pengajian ibu-ibu 

dilaksankan pada setiap hari jum’at ba’da jum’at pada pukul 14.00 WIB sampai 

dengan pukul 15.00 WIB, yang pelaksanaanya di adakan di masjid. Sedangkan 

pengajian anak-anak dilaksankan setiap hari kecuali hari minggu pada pukul 16.00-

17.00 WIB di TPA, setelah mereka pulang sekolah. Pengajian yang dilakukan rutin 

satu minggu sekali ini dapat mengubah pola pikir masyarakat mengenai pola pikir 

mengenai kesadaran infak dan zakat.  

 Kehadiran agama dalam tatananan kehidupan sosial-kemasyarakatan 

dipemukiman Desa Bakung baik individu maupun kelompok sangat berperan penting 

dalam kehidupan sehari hari. Berbagai tindakan dalam kehidupan seringkali 

melibatkan unsur keagamaan. Kehadiran agama telah memberikan sumbangsih 

terciptanya interaksi yang membentuk budaya yang dipertahankan dalam masyarakat 

seperti adanya pengajian-pengajian yang diadakan oleh masyarakat Desa Bakung 

baik itu pengajian Bapak-bapak maupun Ibu-ibu. Berikut ini adalah tabel jenis agama 

yang dipeluk oleh masyarakat Desa Bakung: 

 

 

                                                 

10
 Pengajian di RT 03, Observasi, tanggal 29 Desember 2016 
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Tabel 1.6 

Data Penduduk Berdsarkan Agama 

No Agama Jumlah 

1 Agama Islam 2.664 Jiwa 

2 Agama Kristen 0  Jiwa 

3 Agama Katolik 0 Jiwa 

4 Agama Hindu 0 Jiwa 

5 Agama Budha 0  Jiwa 

Sumber: Penduduk berdasarakan agama Kelurahan Desa Bakung Kecamatan Gedung  

             Meneng Kabupaten Tulang Bawang 

 

Berdasarkan tabel di atas penduduk pemukiman Desa Bakung agama yang 

dianut masyarakatny 100% Islam berbagai tindakan dalam kehidupan seringkali 

melibatkan unsur keagamaan. Seperti tradisi yang masih di terapkan dalam 

masyarakat yaitu selamatan kematian (selamatan ini untuk menyelamatkan jiwa orang 

yang sudah meninggal), selamatan pernikahan yang di lakukan pada malam hari akan 

dilaksanakan hajat pernikahan supaya acaranya berjalan dengan lancer tidak ada 

halangan apapun.
11

 Dalam kehidupan beragama tersebut, masyarakat Bakung 

memang mencerminkan masyarakat yang agamis. Keagamisan mereka selain 

tercermin dalam kehidupan sehari-harinya juga tercermin pada hari-hari besar islam, 

seperti Maulid Nabi, bulan puasa/Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul 

Adha, dan hari-hari besar lainnya. pada hari Maulid Nabi yang merupakan kelahiran 

Nabi Muhammad SAW, mereka biasanya merayakan di masjdi. Secara beramai-

                                                 

11
 Observasi Penulis Kamis 19 Januari-22 Januari 2017 dan di konfirmasikan dengan 

Wawancara kepada Bapak Milun Jumat 20 Januari 2017. 
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ramai mereka membawa makanan, berkumpul di masjid, untuk mengadakan 

pengajian dan mendengarkan ceramah. Setelah itu makanan yang mereka bawa 

dimakan secara bersama-sama. 

G. Perubahan Pola Ekonomi Masyarakat Bakung 

1. Perubahan Lingkungan Fisik dan Non Fisik 

 Desa Bakung sekarang jauh berbeda keadaanyannya dengan dulu, ketika 

saya masih muda”. Itulah kata-kata yang banyak diucapkan oleh kebanyakan orang 

saat ini. Dulu, 20 tahun yang lalu jarang sekali kendaraan yang lewat. Jalanpun tidak 

sebaik sekarang. Selain itu suasana jalan sepi, orangpun masih sedikit hingga mereka 

masih saling kenal.  dan akses jalanpun masih melalui jalan sungai. Penuturan yang 

dikatakan oleh Bapak Umri: 

“Dulu akses jalannya lewat jalan air maka kampung ini di pinggir air. Teladas 

pinggir air, gunung tapa pinggir air,  gedung meneng di pinggir air, gedung aji 

pinggir air bakung pinggir air.karena pada jaman dulu hubungan dari desa 

kedesa itu lintasannya sungai  jalan darat itu masih hutan dan kebun warga. 

Warganya juga masih dikit karena tidak ada hubungan sama orang luar. Jadi, 

yang nikah juga sama orang-orang kampung ini”
12

 

 
Keberadaan perusahaan PT SIL sangat membawa dampak positif bagi pendidikan 

khususnya sarana pendidikan desa. Hal ini dibuktikan dengan setelah adanya perusahaan 

banyak sarana pendidikan yang dulunya hanya sekolah SD sekarang sudah ada PAUD, 

TK, SD/sederajat, SMP13. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan perusahaan tersebut 

membuat banyak penduduk yang tertarik untuk bertempat tinggal di Desa Bakung. 
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Umri, Tokoh Masyarakat, Wawancara, 07 Januari 2017 

13
 Observasi, tanggal 05 Februari 2017 
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Dengan demikian pemerintah mendirikan sarana pendidikan karena semakin banyaknya 

penduduk di desa tersebut yang membutuhkan pendidikan. 

 Sarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang 

berfungsi sebagai alat utama / pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam 

rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja. Sarana 

merupakan seperangkat alat yang digunakan dalam suatu proses kegiatan baik alat 

tersebut adalah merupakan peralatan pembantu maupun peralatan utama, yang keduanya 

berfungsi untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. Dengan adanya sarana maka 

kegiatan akan lebih mudah dilaksanakan. 

 Keberadaan perusahaan PT SIL  sangat membawa perubahan lingkungan fisik  di 

Desa Bakung. Hal ini dibuktikan dengan setelah adanya perusahaan banyak sarana sosial 

publik yang dulunya tidak ada sekarang menjadi ada, seperti telah dibukanya jalan darat 

yaitu Jalan utama Desa Bakung yang sekarang di kenal dengan nama jalan portal, dengan 

adanya jalan Portal maka penduduk lebih mudah untuk bersosialisasi terhadap penduduk 

yang lain terutama dengan jarak yang jauh. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Ikrom 

dahulu sebelum ada jalan darat masih dikit yang dibuka. Masih banyak masyarakat 

yang menggunakan jalan sungai menggunakan perahu. tahun 1990 Jalan darat di 

tegak setelah hadirnya PT SIL barulah jalan darat ini terbuka.
14

  

 Didirikan juga puskesmas, membuat masyarakat bisa memeriksakan 

kesehatannya lebih cepat dan dapat mendapatkan penanganan terlebih dahulu sebelum di 

rujuk ke RS jika penyakitnya parah begitu juga dengan didirikannya posyandu, berarti 
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 Ikrom. Tokoh Masyarakat, Wawancara, tanggal 08 Januari 2017 
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penduduk bisa mendapatkan imunisasi lengkap dengan rutinnya menghadiri posyandu 

setiap bulannya. Demikian pula klinik, penduduk dapat membeli obat sesuai dengan 

kebutuhannya lebih dekat dari tempat tinggalnya. Walaupun sampai saat ini masih tetap 

belum ada seperti rumah sakit, panti asuhan, kantor pos, lampu jalan dan terminal namun 

tidak menutup kemungkinan untuk menjadi ada di masa yang akan datang.  Sarana sosial 

publik pada tahun 1970 seperti jalan raya belum terbangun sebelum adanya 

perusahaan dan setelah berdirinya perusahaan pada tahun 1990 barulah akses jalan 

raya dibangun hal ini untuk memudahkan masyarakat ataupun perusahaan dalam 

menjalani aktifitasnya dan dengan dibangunnya akses jalan raya di Desa Bakung, 

mempermudah masyarakat yang baru datang atau bertransmigrasi kedesa Bakung dan 

dengan bertambahnya transmigran atau yang menjadi penduduk asli sekarang di Desa 

Bakung sampai sekarang masih menetap, maka dibangun sarana sosial lainnya untuk 

kesehatan seperti sekolah,  puskesmas, posyandu, klinik, yang sebelum adanya 

perusahaan belum ada dan setelah adanya perusahaan barulah sarana tersebut 

diadakan. 

 Memang suasana Desa Bakung sudah berubah mulai dari lingkungan fisik dan 

kegiatan penduduk yang beragam. Selain adanya sarana seperti puskesmas, dan 

klinik. Desa Bakung juga sudah ada pasar tempat jual beli masyarakat dalam 

memenuhi kebutuhan. Salah satu usaha yang ada yaitu  Usaha warung Pak sugiono 

berada tidak jauh dengan pabrik hanya berjarak sekitar 100 meter dan disekitarnya 

ada usaha lain seperti usaha salon, warung makan, bakso, dan warung lainnya. 

Warung ini buka pukul 06.30 WIB sampai pukul 22.00 WIB. walaupun usaha Pak 
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Sugino berjalan sekitar 6 tahun tapi warungnya cukup besar dan lengkap dengan isi 

warung yang penuh dengan bermacam kebutuhan konsumen dimulai dari depan 

warung terdapat tiga meja ukuran panjang yang diatasnya tersusun berbagai macam 

keranjang sayuran kangkung, bayam, daun katu, timun, tomat dan sayur lainnya. Dan 

box ukuran sedang yang berisi ikan dan daging ayam. sedangkan didalam warungnya 

terdapat dua etalase yang berukuran besar tersusun minyak goreng, kecap, sarden dan 

lainnya. Adapun etalase yang berukuran kecil khusus untuk rokok. Sedangkan untuk 

kelontongan berada di sebelah kiri warung. Di pagi hari inilah waktu yang sangat 

sibuk bagi Pak sugiono dan istrinya melayani pembeli yang silih berganti dengan 

bermacam macam kebutuhan dimulai dari yang beli sembako seperti beras, minyak, 

telor, gula. Belum lagi yang beli sayuran dan kebutuhan lainnya.
15

 

 Suasana Desa Bakung sebelum adanya industri gula sepi dan kegiatan 

masyarakat hanyalah pergi ke ladang atau mencari ikan di sungai. Namun, setelah 

adanya indusri kegiatan penduduk beragam. Dilihat dari rombongan para pekerja 

terlihat yang menuju ke pabrik menggunakan kendaraan motor dan ada juga yang 

jalan kaki bersama teman-temannya yang kebetulan tempat tinggalnya tidak jauh dari 

pabrik. Selama jam kerja truk dengan beban penuh, keluar masuk pabrik.
16

 Tidak 

hanya kendaraan pabrik yang melintas di jalan utama Desa Bakung melainkan 

kendaraan roda dua, bus, dan kendaraan pribadi yang keluar masuk dari jalan utama 

Desa Bakung. 
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 Sugiono, Masyarakat yang Membuka Usaha, Observasi,  tanggal 05 Januari  2017 

16
 Obsevasi, tanggal 07 Januari 2017 
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Setiap pukul 12.00 WIB para karyawan istirahat. Waktu istirahat itu ditandai 

dengan adanya suara sirine dari pabrik. Mereka lanngsug menuju ke warung makan 

yang tidak jauh dari pabrik salah satunya warung makan Bu Karsih. Warung 

makannya dibuka pukul 06.00 WIB dari pagi sampai habis. Warung makan Bu 

Karsih menyediakan berbagai macam masakan siap saji dari rendang, pindang ikan 

patin, ayam goreng, ayam bakar, sambel telor, lele goreng, sambel ampela dan 

sayuran lainnya. Pelanggan perhari yang datang ke warung makan bu Karsih kurang 

lebih 50 pelanggan standar perharinya 35 pelanggan. Rupanya antara mereka sudah 

kenal. Tidak jarang hubungan penjual dan pembeli hubungan yang akrab.  

Dengan sistem langganan sudah terbina cukup lama berkembang menjadi 

hubungan yang bersifat meluas semacam kerabat. Karena hubungan yang sudah 

seperti kerabat terkadang terlihat bukan seperti penjual dan pembeli setelah makan 

langsung bayar dan pergi melainkan seperti keluarga mereka bisa pesan minta 

dibuatkan menu apa yang mereka inginkan. Selesai makan atau minum mereka hanya 

menyebut apa yang dimakan dan pemilik warung mencatat besarnya rupiah dalam 

buku khsusus. Karena, warung makan bu Karsih tidak hanya menerima uang cash 

tapi dia juga memberikan tempo kepada karyawan dengan sistem pembayaran setelah 

menerima gajih setiap hari sabtu
17
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2. Penduduk Migran, dan Teknologi 

Peluang kerja yang terbuka akibat masuknya industri akan merangsang arus 

migran tenaga kerja dari luar yang pada gilirannya akan menambah iklim persahingan 

yang semakin meningkat dalam mengisi peluang kerja yang tersedia. Masuknya 

migran disatu sisi dapat dijadikan persahingan bagi masyarakat setempat dalam 

merebut peluang kerja terbuka di pabrik.  Namun, disisi lain dengan banyaknya 

migrant yang datang da tambah masyarakat yang setempat  menambah jumlah jiwa 

yang mana kebutuhanpun akan semakin meningkat. Sehingga menjadikan pendorong 

bagi masyarakat yang dapat memanfaatkan peluang yang ada dengan munculnya 

usaha dagang dan jasa yang dibutuhkan oleh pekerja. 

Keberadaan industri tidak menutup kemungkinan adanya pendatang baru yang 

membawa budaya lain diluar budaya dan tradisi yang tertanam di Desa Bakung. Hal 

tersebut juga turut mempengaruhi berubahnya pola perilaku dan pemikiran 

masyarakat asli menjadi lebih terbuka dan modern. Sama halnya yang dikatakan oleh 

Bapak Umri bahwa adat budaya lampung di Desa Bakung  hampir hilang, dahulu 

untuk memberikan uang adat bermacam macam ada siger, keris, dan sebagainya 

menggunakan nampah kuning emas. Tapi sekarang digabung pakai uang, karena itu 

lebih praktis”
18

 

Pemikiran yang luas dan perilaku yang mulai berubah menjadi masyarakat 

modern berimbas pada kemantapan perekonomian masyarakatnya. Hal ini didukung 
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dengan kehidupan masyarakat yang semakin konsumtif. Semakin bertambahnya 

jumlah penduduk maka semakin banyaknya kebutuhan peluang ini yang di 

manfaatkan oleh Bapak Sugiono, yang mana dengan bertambahnya penduduk karena 

masuknya migran ke Desa Bakung membuat warung kelontongan dan sembakonya 

semakin ramai pengunjung yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan 

ekonomi keluarganya.
19

  

Sebelum Desa Bakung berdirinya industri gula, keamanan dilingkungannya 

masih sangat dirasakan. Pada waktu itu sistem keamanan lingkungan di Desa Bakung 

memang sangat baik. Karena antara warga kerja sama untuk mengamankan 

lingkungannya. Namun dengan hadirnya industri dengan jumlah penduduk semakin 

meningkat dikarenakan pendatang dari luar yang bekerja di industri gula ternyata 

frekuensi kejahatan sering terjadi. Di desa ini pernah terjadi pembegalan terhadap 

karyawan yang kerjanya pulang malam,  pencurian barang-barang di mes karyawan. 

Hal ini di katakana oleh salah satu karyawan yang bekerja di PT SIL yaitu Bapak 

Suhaimi bahwa di Desa ini pernah tejadi pencurian di mes karyawan yang bekerja di 

PT SIL ini terjadi pada malam hari ketika karyawan yang menepati mes tersebut kerja 

shif malam dan mesnya dalam keadaan kosong karena hanya dia yang tinggal di mes 

tersebut.
20

 Selanjutnya pernah terjadi pembegalan di jalan utama Desa Bakung yaitu 
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jalan portal betempat di KM 15  motornya di ambil tapi orangnya dalam keadaan 

selamat, hal ini dikatakan oleh Bapak Usup.
21

   

Dengan adanya perkembangan dan pertumbuhan suatu industri, dimana secara 

tidak langsung ikut berperan dalam menentukan pola kehidupan manusia. Karena itu 

dengan adanya perubahan sosial semacam ini maka tentu ada perubahan didalam 

nilai, perubahan hubungan antar manusia, dan perubahan di dalam tujuan manusia itu 

sendiri. dimana dengan bertambahnya penduduk dan kehadiran migrant membawa 

perubahan terhadap masyarakat setempat. Perubahan ini terwujud dari pengetahuan  

yang semakin berkembang. Seperti halnya dalam bidang teknologi. Sebelum adanya 

industri alat yang masyarakat gunakan untuk pergi berkebun yaitu menggunkan 

kerbau dan gerobak.  seperti yang dikatakan oleh Bapak Ikrom: 

“Kendaraan dulu itu menggunakan gerobak yang ditarik kerbau, kalau di kali 

menggunkan perahu yang di dayung karena belum adanya mesin keletek  

jangankan motr dan mobil sepeda aja dikit yang punya. Semenjak ada PT baru 

ada mobil dan motor. Untuk ngehubungi kerabat atau teman gak kek sekarang 

udah ada HP. Dulu itu masih lewat surat. Suratnya dititipin sama orang yang 

mau lewat sana.”
22

 

 

3. Perubahan Peluang Kerja di Bidang Pertanian dan Non Pertanian 

Mata pencaharian penduduk desa yang pada awalnya bekerja di sektor 

pertanian subsisten berubah menjadi sektor non pertanian. Bapak Sugiono 

Menurunnya sektor pertanian dan meningkatnya peranan sektor non-pertanian yang 

terjadi sejalan dengan perkembangan industri, akan menyebabkan perubahan atau 
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peralihan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor nonpertanian, yang ditandai 

dengan perubahan proporsi jumlah tenaga kerja yang bekerja di sector pertanian dan 

non-pertanian serta berkurangnyan curahan waktu (jam kerja) tenaga kerja di sektor 

pertanian (beralih ke sektor non-pertanian). Demikian pula kesempatan kerja yang 

ada di Desa Bakung menjadi menurun dengan berkurangnya luas lahan pertanian 

yang beralih fungsi menjadi perkebunan tebu dan  lahan pemukiman dikarenakan 

adanya pertambahan penduduk dan migrasi penduduk pendatang yang merantau ke 

Desa Bakung. Menyempitnya lahan pertanian untuk kepentingan pembangunan, 

menyebabkan penduduk terutama penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani 

sebagian dari mereka mengalihkan kegiatannya dari sektor pertanian ke sektor non 

pertanian, hal ini dilakukan untuk mempertahankan hidupnya. Meyempitnya lahan 

masyarakat dikarenakan ada bangunan-bangunan pabrik PT SIL (gambar 01 di 

lampiran). Bapak Umri mengatakan bahwa sebelum adanya industri tanah masyarakat 

di gunakan untuk bertani meskipun tidak semuanya digunkan. Namun, setelah adanya 

industri sebagian tanah masyarakat di ambil alih dan masyarakat diberikan ganti 

rugi.
23

 

Penduduk melakukan urbanisasi bukan lantaran mereka bukan merupakan 

penduduk yang menganggur atau setengah mengaggur disektor pertanian. Seiring 

dengan proses urbanisasi yang terjadi secara alamiah dan atas dasar tarikan 

permintaan dari sektor-sektor non pertanian memberikan imbalan yang lebih tinggi 
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bagi penduduk yang berpindah ini. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Bambang, 

bahwa disektor pertanian pendapatannya kurang sehingga dia beralih ke sektor non 

pertanian.
24

 disektor pertanian terjadi kelangkaan relatif pekerja sehingga akhirnya 

menyebabkan peningkatan dalam tingkat imbalan yang dinikmati pekerja disektor 

pertanian. Sektor pertanian dimana sebagian besar bangsa kita menggantungkan 

hidupnya, jauh dari berperanan sebagai pondasi pembangunan.  berdimensi sosial 

karena berasas nilai guna, sementara yang lain berdimensi keuntungan karena berasas 

nilai tukar.  

Dalam pencarian nafkah tentu memiliki konsekuensi dalam penerapannya. 

Bukan hanya sekedar untuk bertahan hidup, tapi juga untuk meningkatkan kualitas 

hidup. Karenanya masyarakat pedesaan perlu mengelola struktur nafkah dengan 

mengolah sumberdaya yang ada sebaik mungkin guna meminimalisir resiko yang 

mungkin terjadi. Selain sumberdaya yang terbatas, dinamika ekonomi juga menjadi 

pertimbangan dalam hal penentuan penghidupan ini. 

4. Pola Pencarian Nafkah Sebelum adanya Industri Gula 

Sebelum masuknya industri para kepala keluarga di Desa Bakung hanya 

bekerja mayoritas sebagai petani dan hanya berpusat pada satu mata pencaharian saja. 

Maka tidak heran desa ini menjadi desa yang sangat tertinggal, dimana para orang tua 

hanya berpenghasilan untuk biaya makan sendiri dikarenakan penghasilan yang 

bersifat musiman. Penghasilan yang mereka peroleh itu, biasanya habis terpakai 
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untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga saja, termasuk kebutuhan untuk makan 

hanya dalam batas minimal mereka dapat menggunakan untuk kebutuhan lain, seperti 

biaya untuk memeprbaiki genteng yang bocor, biaya pendidikan anak sekolah yang 

hanya sampai tingkat SD. Dengan demikian dapat dikatakan taraf kehidupan mereka 

hanya terbatas pada tingkat untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Bisa dilihat 

pada tebel dibawah ini: 

Tabel 1.7 

Data Pencarian Nafkah sebelum adanya industri gula  

No Nama Umur Pekerjaan 

1 Usup Sofyan 35 Tahun Petani 

2 Abdul Karim 47 Tahun Petani 

3 Suhaimi 49 Tahun Petani 

4 Meli 30 Tahun Penjahit 

5 Jakim 49 Tahun Petani 

6 Ebes 54 Tahun Tukang  

7 Karsih 46 Tahun Penjahit 

8 Sugiono 41 Tahun Serabutan 

9 Bambang  50 Tahun Petani 

10 Edi 50 Tahun Buruh 

11 Ali 48 Tahun Serabutan   

 Sumber: Wawancara Pada Tanggal 05-08 Januari 2017 

 Masyarakat Desa Bakung, alasan mereka mayoritas berprofesi sebagai 

petani karena tanah dilingkungan Desa Bakung subur dan kebudayaan yang 

ditinggalkan sebagai petani adalah profesi yang di tinggalkan tokoh masyarakat yang 

terlebih dahulu tinggal di pemukiman Desa Bakung. Seperti yang di ututrkan oleh Ibu 

Suryati: 
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Pencari nafkah makan minum dulu ladang jalannyanya jam 3 subuh naik 

gerobak ditarik kerbau. Kebun singkong,  pisang, padi,  masi susah tempat 

“jual belinya susah kalau tukeran sama pisang padi ga ada tempat jual. Karena 

belum terbuka masih banyak yang menggunkan jalan sungai, jalan darat itu 

masih ada hutan sama kebun orang. Kalau kepasarnya itu di menggala jauh 

naik perahu dayung.  Semanjak ada PT ini barulah terbuka banyak orang yang 

sudah jalan darat. Jalnnya juga sudah bagus.”
25

 

 

Bapak Usup Sofyan ia bekerja sebagai petani singkong yang mana 

pengahsilannya buat keluarga tidak menentu tergantung hasil panen yang didapat, 

kalau panennya hasil, dapat untung banyak dari hasil penjualan sebagian bisa 

ditabung. Tapi, kalau hasil panen tidak maksimal jangankan dapat untung kadang 

modal buat nanam singkong tidak balik modal bahkan kadang kita harus pinjam 

pupuk buat nanam kembali singkong dan di bayarnya ketika panen, harganyapun 

lebih mahal dari harga pupuk pasaran karena sesuai dengan janji pembayarannya 

ketika panen singkong baru dibayar. Pendapatan sebagai petani tidak menentukan 

karena dipengaruhi oleh cuaca.  kalau cuacanya tak menentu seperti musim hujan 

singkong banyak yang busuk begitu juga kalau musim panas singkongnya kecil-kecil 

hasinya tak menentu tergantung keberuntungan. Dan untuk makan sehari-hari 

mengandalkan hasil dari jualan istri di SD nasi uduk dan jajan-jajan ciki itu juga tak 

menentu.
26

 

Pendapatan yang diperoleh dari hasil bertani masih tergolong rendah. 

Penghasilan yang mereka peroleh tidak dapat di pastikan atau dihitung setiap 
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bulannya. Karena bekerja dari bertani itu, biasanya 8 bulan atau setahun sekali panen. 

Hasil panen baru bisa diperoleh paling tidak 8 bulan sekali. Jumlah penghasilan yang 

mereka peroleh dari panen tersebut, tergantung dari luas tanaman singkong  dan 

mereka menjual hasil panen kepada pemborong singkong atau tengkulak dengan 

sistem borongan sesuai dengan luasnya lahan harganyapun di tentukan oleh 

pemborong.  

Sama halnya yang disampaikan oleh Abdul Karim (47 Tahun), pekerjaannya 

sebagai petani yang mana sebagai petani itu sulit untuk sukses karena tidak 

mempunyai modal. Menurutnya, bantuan-bantuan zaman 1980 orang-orang kecil 

dulu itu pemerintah kurang memperhatikan petani ada juga tapi belum sampai ke 

desanya. Sebagai petani juga tidak setiap bulan panen juga tidak tiap tahun panen dan 

kadang-kadang hasilnya tidak tentu kalau diasimasikan untuk panen satu tahun untuk 

makan satu bulan itu gak cukup.
27

 

5. Perubahan Pola Pencarian Nafkah Setelah Adanya Industri Gula 

Mata pencaharian menjadi pusat perekonomian setiap kepala keluarga, 

semakin banyak mata pencaharian yang dimiliki maka akan semakin membantu 

setiap kepala keluarga dalam menghidupi anak dan istrinya. Pergeseran lahan 

pertanian menjadi lahan industri karena pergeseran zaman yang modern, kebutuhan 

ekonomi yang lebih tinggi, jadi ketika pertanian dirasa kurang memenuhi pendapatan 

masyarakat maka akan terjadi perubahan mata pencaharian. Sebaliknya, lahan 
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pertanian yang beralih fungsi menjadi perkebunan tebu dan  lahan pemukiman 

dikarenakan adanya pertambahan penduduk dan migrasi penduduk pendatang yang 

merantau ke Desa Bakung.  

Semenjak berdirinya industri gula PT SIL, masyarakat yang tidak bekerja di 

PT SIL mereka dapat menangkap peluang untuk membuka usaha dagang. Alasan 

mereka membuka usaha dagang karena melihat peluang banyaknya karyawan yang 

bekerja di PT SIL dan mereka pasti membutuhkan kebutuhan baik sandang, pangan, 

mapupun papan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Sugiono warungnya ramai 

karena karyawan  dari pabrik  belanjanya  kewarung sembakonya terutama dari  grup 

gulaku, dengan sistem bayarnya mingguan setelah mereka menerima gajih.
28

 

Keberadaan industri di Desa Bakung perekonomian masyarakat menjadi lebih 

baik dari keadaan sebelumnya. Berjalan seiringnya waktu masyarakat banyak yang 

tertarik membuka usaha Kondisi demikian tercemin dalam kehidupan masyarakatnya 

dan mata pencarian penduduknya yang kian beragam. Hal ini, dapat dilihat dengan 

adanya perubahan kondisi masyarakat sebagian besar dari mereka, tidak bekerja lagi 

sebagai petani saja melainkan mereka dapat bekerja di industri gula PT Sweet Indo 

Lampung dan dapat memanfaatkan peluang yang ada dengan membuka usaha 

sehingga kehidupan mereka yang dahulunya pas-pasan tidak hanya memepertahankan 

kelangsungan hidup saja. Namun dapat meningkatkan perekonomian keluarga dan 
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kesejahteraan dalam keluarga. Berikut adalah sampel tabel masyarakat yang 

mengalami perubahan pada pola pencarian nafkah: 

Tabel 1.8 

Data Pencarian Nafkah setelah adanya indusri gula  

No Nama Warga Umur 
Pekerjaan 

Dahulu Sekarang 

1 Usup Sofyan 35 Tahun Petani Karyawan 

2 Abdul Karim 47 Tahun Petani Karyawan 

3 Suhaimi 49 Tahun Petani Karyawan 

4 Meli 30 Tahun Penjahit Karyawan 

5 Jakim 49 Tahun Petani Karyawan 

6 Ebes 54 Tahun Tukang  Usaha Bengkel 

7 Karsih 46 Tahun Penjahit Usaha Warung Makan 

8 Sugiono 41 Tahun Serabutan Usaha Kelontongan, 

dan Sembako 

9 Bambang  50 Tahun Petani Usaha Konter 

10 Edi 50 Tahun Buruh Usaha Sayuran dan 

Sembako 

11 Ali 48 Tahun Serabutan   Usaha jual beli Ikan 

Sumber: Wawancara Pada Tanggal 05-08 Januari 2017 

Pada tabel diatas terlihat perbedaan sebelum dan sesudah adanya industri 

gula PT SIL. Dari hasil pengamatan dan wawancara dengan beberapa masyarakat 

Desa Bakung, dengan hadirnya indutri gula, warga Desa Bakung menjadi cukup 

dinamis. Kondisi demikian tercermin dalam kehidupan masyarakatnya dan mata 

pencaharian pendududknya yang kian beragam. Kini, sebagian besar dari mereka, 

tidak bekerja lagi sebagai petani. Karena areal tanah untuk bertani telah berubah 

menjadi bangunan-bangunan pabrik dan perumahan-perumahan baru.
29

 Sehingga 
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muncul bentuk-bentuk mata pencaharian baru yang mereka lakukan seperti usaha 

sembako, usaha bengkel, usaha kelontongan dan sembako, usaha konter. 

Bambang Trilaksono, sebelum  dia  membuka usaha konter, berprofesi 

sebagai petani dengan hasil  tidak menentu. awalnya dia  hanya  menjual pulsa, 

kepada tetangga tetangga saja yang berada disekitar rumah setiap harinya nambah 

satu. Dia jual pulsa  dengan tempo, hanya orang yang kita kenal saja yang bekerja di 

PT. pembayarannya seminggu sekali yaitu hari sabtu waktu mereka gajihan dan ada 

juga yang bulanan. Setelah merasa mampu, barulah ia meninggalkan pekerjaan yang 

dulu sebagai petani beralih ke usaha konter.
30

 Dari usaha yang didirikan Pak 

Bambang bukan hanya menjual pulsa, tapi dari jualan Hp, servis Hp, casing Hp, alat-

alat listrik, alat-alat tulis, Foto Kopy, dan Print.
31

 

Dengan adanya industri gula PT SIL di Desa Bakung, warga desa 

memanfaatkan peluang kerja di bidang jasa. Tampaknya bidang jasa yang ditekuni 

cukup menaikan taraf hidup mereka. Di mana penghasilan yang mereka peroleh kini 

lebih baik dari sebelum adanya PT SIL. Hal ini juga dituturkan oleh Bapak Abdul 

Karim yang beralih keluar sebagai petani dan bekerja di PT karena ia tidak 

mempunyai modal. dan ia mempunyai pendidikan perusahaan membutuhkan orang 

pendidikan untuk dipekerjakan dan pindah keperusahaan sebagai pengawas lapangan  

sudah sekitar 15 tahun bekerja.  Setelah ia bekerja di PT ini perekonomian keluarga 
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sangat terbantu dengan pengasilan yang tetap  untuk anak-anak sekolah dan 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan dalam keluarga tingkat kesejahteraan ada. 

Yang jelas dalam kehidupannya tenang dalam pekerjaannya juga ada aturan jamnya  

ada waktu istirahat dan waktu libur.
32

 Bapak Usup yang dahulunya berprofesi sebagai 

petani. Namun, setelah hadirnya PT ini membuka lowongan pekerjaan, ia mencoba 

melamar pekerjaan disana hitung-hitung mencoba peruntungan  dan ia diterima di PT 

tersebut sebagai karyawan di warsop bagian mekanik.
33

   

Dari pengahasilan sebagai karyawan. Mereka dapat memenuhi kebutuhan 

keluarganya dalam batas maksimal. Kebutuhan lainpun dapat mereka penuhi, 

walaupun dalam batas tidak berlebihan, seperti biayaya pendidikan anak-anak, 

membeli suatu barang yang dibutuhkan. Kadangkala dari penghasilan yang mereka 

peroleh itu, dapat pula yang ditabung.  Seperti yang dikatakan oleh Bapak Suhaimi 

(49 tahun), Satpam PT Sweet Indolampung sebagai berikut: 

“sebelum saya bekerja di PT Sweet Indolampung sebagai satpam. Saya 

bekerja sebagai petani yang mana saya rasakan terkadang penghasilannya 

untuk keluarga kurang ditambah badan tetap capek. Setelah ada peluang 

lowongan kerja di PT ini saya mencoba melamar dan hasilnya saya diterima. 

Penghasilan yang saya rasakan dalam peningkatan perekonomian yang cukup 

meningkat dan saya bisa menyekolahkan anak selain itu bisa di tabung. Dalam 

melaksankan tugas saya sebagai satpam saya berusaha menumbuhkan rasa 

tanggung jawab dan kecintaan terhadap pekerjaan yang sudah di percayakan 

kepada saya.
34
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Sementara itu seorang kayaryawati yang bekerja di PT Sweet Indolampung 

Meli (30 Tahun), awalnya sebelum ia bekerja di PT Sweet Indolampung ia bekerja 

sebagai penjahit. Satu bantal itu selesainya seminggu dengan harga yang tidak 

seberapa sekitar Rp. 7.500,00 per bantal. Karena pendapatnnya rendah ia beralih dan 

melamar kerja di PT dan diterima menjadi salah satu karyawan di bagian Gulaku.
35

  

Pengembangan industri besar di pedesaan pada umumnya dilakukan dengan 

maksud untuk mendapatkan tenaga kerja yang melimpah sehingga dengan demikian 

kondisi  kesejahteraan menjadi prioritas dalam manajememen industri. Peluang kerja 

yang ada tidak hanya untuk masyarakat setempat saja melainkan masyarakat dari luar 

desapun memilki peluang untuk bekerja karena tidak semua masyarakat yang berada 

di kawasan tersebut bisa bekerja di pabrik.  Masyarkat yang berada di kawasan 

industri tidak hanya bekerja sebagai karyawan. Melainkan, mereka yang tidak bekerja 

dapat membuka usaha di sekitar lokasi industri gula PT SIL terlihat adanya beberapa 

usaha yang dikelola masyarakat, yang tumbuh dan berkembang untuk memenuhi 

kebutuhan para karyawan. Peluang kerja dan peluang ekonomi timbul karena 

keberadaan industri sebagai perangsang kuat bagi masyarakat sekitanya. Hal inilah 

yang mendorong masyarakat Desa Bakung dalam membaca peluang yang ada untuk 

membuka suatu usaha dalam menambahkan perekonomiannya disekitar kawasan 

industri gula PT Seewt Indolampung yang mereka ungkapkan sebagai berikut: 
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Ebes (54 Tahun), pemilik bengkel, menjelaskan bahwa dengan adanya sebuah 

PT SIL sangatlah membantu usahanya dalam meningkatkan pendapatannya lebih 

besar dari sebelumnya. Pemilik bengkel ini mengatakan bahwa sebelum ia membuka 

usaha ini, bekerja sebagai tukang bangunan terkadang membuat ia tidak bisa sedikit 

nyantai dalam bekerja dan rasa lelah yang lebih, penghasilannya pun tidak seberapa. 

Ia melihat peluang untuk membuka usaha bengkel karena ia juga mempunyai 

keahlian dalam bengkel. Bahkan, Bapak Ebes mampu memperkerjakan beberapa 

orang yang bisa membantu dibengkelnya karena perhari sekitar 15 orang pelanggan 

dan tidak perlu lagi melibatkan anaknya. Bapak Ebes ingin anaknya sekolah lebih 

tinggi darinya sehingga Mereka hanya disuruh belajar agar pendidikannya lebih 

tinggi dari bapaknya.
36

 Usaha bengkel yang didirakan sekitar 200 m dari pabrik 

ternyata sangat menambah penghasilan yang dulu bengkelnya kecil sekarang cukup 

besar yang mana ada tempatnya sudah di tentukan masing-masing. Disamping kanan 

jalan untuk servis motor berada berdampingan dengan peralatan bengkel dengan 

ukuran sekitar cukup unuk 5 motor yang akan diservis. Didepannya terdapan halaman 

lumyan luas untuk parkiran motor. Sedangkan di samping kiri jalan disediakan 

tempat duduk untuk pelanggan.
37

 

Ibu Karsih adalah Ibu Rumah Tangga, kerja sampingan sebagai penjahit, dan 

suaminya  petani. Melihat banyaknya karyawan yang bekerja di PT SIL maka ibu ini 

membuka usaha warung makan. Dengan  modal awalnya hasil dari panen paling tidak 
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bantu suami dan menambah pengasilan. Alasan ibu Karsih membuka warung makan 

ini dan berubah profesi Karena bisnis ini menurut dia lebih menjanjikan dibadingkan 

sebgai penjahit.  Kehadiran PT SIL membuat usaha warung makan Ibu Karsih cukup 

berkembang karena yang dia rasakakan saat ini banyak karyawan yang makan 

diwarungnya perharinya sekitar 50 pelanggan paling sedikitnya sekitar 35 orang. 

Pendapatannya kurang lebih sekitar Rp. 1000.000 per hari . sejak pukul 07.00 WIB 

warung bu karsih sudah ramai pengunjung karena ada yang bekerja pagi. Meskipun 

banyak yang buka usaha warung makan banyak karyawan yang makan di warung 

makan bu karsih karena usahanya lumayan lama sekitar 20 tahun, banyak yang 

mengenal bu karsih.. Ibu Karsih dibantu oleh karyawannya karena usaha warung 

makan kerjanya hampir 24 jam.
38

  

Kehadiran industri dikawasan pedesaan memang memberikan beragam usaha 

yang di manfaatkan oleh masyarakat setempat demi meningkatkan perekonomian 

mereka. Seperti yang dikatakan oleh Sugiono (41 tahun), pemilik usaha kelontongan 

dan sembako yang didirikan sudah cukup lama sekitar 6 tahun. Pak Sugiono 

mengatakan bahwa semenjak adanya PT SIL  sangat berpengaruh terhadap usaha dia 

banyak pekerjanya dan mereka pasti butuh peralatan rumah tangga dan kebutuhan 

hidup sehari-hari. Itulah alasan dia membuka usaha disini. Sebelumnya dia bekerja 

serabutan pendapatnnya tidak menentu. Setelah hadirnya PT SIL dia membuka 

warung  modalnya di bantu mertua itu juga tidak terlalu banyak tapi karena ada 
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koneksi dengan orang yang menawarkan untuk mengisi warung dengan cara di bayar 

perminggu. Sehingga warungnya  bisa jual kelontongan sama sembako.
39

 Selain itu, 

Pak Sugiono mengatakan bahwa dalam menmbuka usaha diperlukan (1) kepandaian, 

(2) relasi, (3) uang. Yang dia maksud kepadaian adalah bagaimana kita dapat 

memutar pikiran kita dan kemampuan yang ada pada diri kita dalam memanfaatkan 

peluang yang ada seperti peluang usaha kelontongan dan sembako yang dia tekuni 

saat ini. Kalau tidak demikian kehidupan tidak akan meningkat. Kemudian relasi, 

yaitu menyangkut koneksi dengan orang tetentu dalam mengembangkan usahanya. 

Selanjutnya yang penting lainnya menurut dia adalah uang sebagai persediaan dalam 

membuka usaha. Walau tidak diucapkan Pak Sugiono secara tidak langsung 

menyebutkan bahwa dalam berwirausaha diperlukan kejujuran. Kejujuran adalah 

kunci menuju sukses. Sebab dengan kejujuran orang akan dipercaya dan pada 

akhirnya akan memperlancar usahanya.  

Prinsip seperti itu selalu diterapkan untuk menekuni usahanya. Katanya, tidak 

semuanya diawali dengan modal berupa materi. Pada awalnya usahanya dimulai, dia 

tidak memiliki banyak modal, namun berkat kejujurannya berusaha ada juga relasi 

yang menawarkan untuk mengisi warung kelontongannya dan sembakonya dengan 

cara di bayar perminggu tidak harus di bayar langsung.  

Pak Edi (50 tahun) berlatar belakang pendidikan SD, dulu jasa yang dapat 

ditawarkan Pak Edi, lebih mengandalkan pada tenaga fisiknya. untuk bertahan hidup 
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dengan keluarganya bekerja sebagai buruh macul, karena dulu dalam pengolahan 

lahan masyarakat belum mengenal tekonolgi seperti alat traktor. Bekerja sebagai 

buruh macul dijalani sejak ia berumur 16 tahun. Karena, di dalam keluarganya Pak 

Edi sudah di ajarkan untuk hidup mandiri dan mencari penghasilan sendiri.  Sebelum 

ia menikah, perolehan upah kerjanya tersebut sebagian digunakan untuk membantu 

kedua orang tuanya. Hanya sebagian upah kerja digunakan untuk keperluan sendiri. 

Edi pada dasarnya adalah sosok pemuda yang tidak cepat puas dengan bekerja 

sebagai buruh macul. Oleh karena itu, ia mencoba mencari peluang kerja dengan 

berusaha. Waktu itu dia menentukan lokasi tempat dia menjual sayuran disekitar 

Desa Bakung.   

Membuka usaha di sekitar industri gula PT SIL Menurutnya cocok karena 

banyak pembelinya,  Dia berdagang sayur keliling di kawasan PT SIL. Mula-mula dia 

sering rugi karena sayurannya tidak habis. Selain itu juga ada pelanggan yang 

berhutang. Namun setelah sudah dikanal banyak orang, barulah ia memperoleh hasil 

yang diharapakan. Hasil ini dapat menopang kebutuhan hidupnya sehari-hari. Setelah 

yakin dengan pekerjaanya, di menikah dan di bantu oleh istrinya Secara bertahap 

usahanya berkembang cepat. Dia membuka warung sayuran. Cara membangunnya 

dilakukan dengan bertahap. Dana pembangunannya diperolah dari  hasil kerja 

kerasnya dengan istri. Lama kelamaan usahanya berkembang cepat. Kemudian dia 

mulai berrfikir untuk menambah warungnya dengan menjual sembako dan gas LPG 

yang 3 Kg. selain itu Pak Edi memberikan tempo untuk warga yang akan 

mengadakan acara pernikahan untuk memesan perlengkapan dapur mulai dari bumbu 
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dapur, daging, ikan dan lainnya. dan di bayar ketika selesai hajatan. di tambahkannya, 

hadirnya PT ini sangat berpengaruh terhadap usahanya. Yang jelas, semakin banyak 

pelanggan yang datang dan ekonomi keluarga semakin meningkat, tidak hanya 

terpenuhnya kebutuhan tapi bisa menyekolahkan anak sampai keperguruan tinggi.
40

 

Usaha warung  Pak Edi termasuk salah satu usaha yang ramai pembeli karena 

letakknya tidak jauh dari pabrik sekitar kurang lebihnya 100 m. warung ini tidak 

hanya menjual sayuran tapi jual sembako, dan gas LPG yang berukuran 3 Kg.
41

 

Ali (48 tahun), awalnya sebelum dia membuka usaha dagang ikan ini, ia 

kerja sebagai buruh upah itu juga kalau ada yang panen karena. Karena, dahulu 

peluang kerja sangatlah sulit dan pekerjaaan untuk makan minum ngambil upah. 

Bapak Ali adalah sosok orang yang selalu berusaha sehingga dia tidak memilih 

pekerjaan apapun ia lakukan  demi memenuhi kebutuhan hidup,  dia selalu  berusaha 

bagaimana caranya biar bisa menghasilkan uang untuk keluarga walaupun kerjanya 

itu serabutan.  

“Kehidupan saya dulu memang bener sulit beli singkong satu ikat aja gak 

kebeli di bawa mertua.. Masuk sahur aja ga ada duit mau beli beras  karena 

susahnya hidup saya dulu. Kalau lagi gak ada yang panen saya cari ikan jadi 

nelayan, dijual keliling sama kedua anak saya”
42

 

. 

Semenjak berdirinya PT Bapak Ali mencoba cari peluang disana, 

Alhamdulillah banyak pembelinya dan dia bisa membuka usaha di pasar PT SIL, 
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selain itu dia juga meberikan orderan sama orang yang membuka warung makan. 

Perharinya bisa 100 Kg ikan yang terjual. Dari situlah  kehidupannya mulai 

meningkat. walaupun dia tidak bekerja di PT tapi usahanya di PT SIL. Bapak Ali 

mengatakan  semua yang dia miliki sekarang ini semenjak dia buka usaha di PT ini, 

bisa menyekolahkan anaknya, dan perekonomiannya juga meningkat.
43

 

6. Perubahan  Pendapatan Masyarakat 

Pada waktu industri gula PT SIL belum hadir di Desa Bakung, ekonomi 

penduduk desa tersebut belum memadai. Malah bisa di anggap agak 

memeprihatinkan. Hal ini tercermin pada kondisi rumah yang mereka tepati, pakaian 

yang mereka kenakan, juga dalam pemenuhan akan kebutuhan makananannya. Ibu 

Suriyati mengatkan bahwa Sebagian besar rumah yang ditepati penduduk Desa 

Bakung itu rumah panggung beratap alang-alang dan dinding kulit kayu . Bentuk dan 

penataan ruang sangat sederhana, atau sering kali tidak ada pembagian ruangan-

ruangan. Rumah bagi mereka hanya berfungsi untuk berteduh, dalam arti untuk 

melindungi diri dari hujan dan panas matahari. Oleh kerena itu kenyamanan berada di 

rumah belum cukup mereka rasakan.
44

 

Demikian pula dengan gaya hidup mereka, sebagian besar mencerminkan 

gaya hidup yang sederhana bahkan ada yang sangat sederhana. Pakaian yang dipakai 

menggunakan kain yang dijahit oleh tangan bukan pakain yang lansung siap dipakai. 

Pakaian itupun hanya mereka miliki beberapa potong saja. Sedangkan bagi kaum 
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laki-laki terutama yang sudah dewasa atau bapak-bapak menggunakan kain sarung 

dengan baju. Sering kali pakaian yang mereka gunakan tidak ada bedanya atau tidak  

terlalu berbeda antara pakain sehari-hari  dengan pakaian pada acara khusus, seperti 

acara hajatan. Keadaan seperti ini sama halnya yang dikatakan oleh tokoh masyarakat 

Bapak Umri sebagai berikut: 

“Masa sulit itu tahun 1970.Pakain dulu itu masih jait sendiri beli kain. 

Kainnya juga bukan yang mahal. Kain putih yang buat kafan itu sudah bagus 

dijaman dulu dijait sendiri. Pakain dulu itu susah sangking mahalnya kain. 

Rumah dulu itu panggung. Buat papannya bukan dari pabrik yang sekarang 

tapi pakai alat tardisional pake kayu dua di dari atas bawah. Buat rumah itu 

dua tahun lagi sudah pesen sama yang gesek pohon. Atapnya pake alang-alang 

bagi yang gak mampu. Tapi bagi yang mampu pake genting belinya di 

menggala”
45

 

Pada saat hadirnya industri gula PT SIL di Desa Bakung rupanya tingkat 

kesejahteraan penduduk sudah cukup baik. Karena kehidupan ekonomi merasa sudah 

membaik pula. Kondisi ini tercemin dalam berbagai bidang kehidupan mereka. 

Dalam pemenuhan kebutuhan pokok seperti papan, sandang, dan pangan sudah relatif 

baik. Rumah dan tempat tinggal yang mereka tepati, umumnya, sudah merupakan 

rumah yang permanen bahkan ada juga penduduk yang membangun rumah 

bertingkat, ada yang sebelumnya permanen dan yang semi permanen. Seperti yang 

dikatakan oleh Suryati  mengatakan bahwa: 

“Kalau dulu itu rumahnya itu panggung atapnya alang-alang dindingnya juga 

kulit kayu. pakai baju yang susah mana yang robek dijait gabisa beli. Kalau 

sekarang udah bagus rumah ga ada lagi atap alang-alang udah pake genting 

semua dindingnya udah batu merah ada yang sudah di palfon. Sekrang anak 
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mudanya udah kerja di PT ada yang sudah ngehonor sudah gak merantau lagi 

kamu liat sendidiri jalannya sudah bagus”
46

 

 

Pendapatan keluarga mengalami peningkatan dengan adanya industri gula PT 

SIL di Desa Bakung. Para orang tua berusaha menyekolahkan anaknya ketingkat 

lanjutan pertama, bahkan sampai ke perguruan tinggi seperti yang di katakana oleh 

Ibu Karsih perekonomian keluarga dia sangat meningkat setelah dia membuka 

warung makan dia dapat menyekolahkan anak sampai perguruan tinggi di kesehatan 

bagian kebidanan. Desa Bakung juga sudah ada pasar tempat jual beli masyarakat 

dalam memenuhi kebutuhan yang disediakan oleh perusahaan untuk masyarakat 

melakukan kegiatan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan menyediakan 

sarana seperti pasar.
 47

 

Peningkatan ekonomi tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang membuka 

usaha, melainkan masyarakat yang bekerja di PT SIL sama halnya merasakan 

ekonominya meningkat dari sebelumnya. Seperti yang dikatakan oleh Meli karyawan 

yang bekerja di PT SIL yaitu sebagai berikut: 

“Penghasilan yang saya dapat sebagai karyawan jauh lebih besar 

dibandingkan hanya sebagai penjahit bantal kursi dan perekonomiannya juga 

meningkat. Semenjak saya kerja di PT ini pendapatan saya meningkat apalagi 

kalau ditambah lembur penghasilan/ gaji kerja juga bertambah. Yang jelas 

pekerjaan saya sekarang lebih baik dari sebelumnya dan saya dapat membantu 

orang tua dengan penghasilan yang saya dapatkan dari bekerja. Selain itu, 

saya dapat memenuhi kebutuhan saya sendiri dan bisa menabung.”
48
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Berbagai perubahan yang terjadi akibat masuknya industri ini menjadi 

faktor pendorong bagi masyarakat untuk melakukan perubahan atau penyesuaian 

dalam aktivitas ekonomi keluarganya demi meningkatkan perekonomian keluarganya  

seperti halnya Bapak Jakim memilih untuk berganti profesi dari petani menjadi 

karyawan di PT SIL, karena menurutnya pendapatnya lebih teratur dibandingkan 

dengan bertani yang tegantung pada musim dan cuaca. Bergantinya profesi pekerjaan 

menurutnya mempengaruhi tingkat pendapatannya yang semakin meningkat, karena 

setiap bulan Januari gajihnya naik minimal Rp. 200.000. kehidupan keluarganya 

sejahtera bisa menyekolahkan ketiga anaknya bahkan pendidikan anak pertamanya 

sudah sampai ke perguruan tinggi. Selanjutnya, Bapak Jakim juga mengatakan bahwa 

selain memberikan tunjangan kenaikan gajih perusahaan PT SIL juga melakukan  

upaya dalam meningkatkan sumber daya manusia dengan memberikan pendidikan 

gratis kepada anak-anak yang memmiliki prestasi dan memberikan fasilitas yang 

layak seperti bus antar jemput sekolah, uang saku, dan teknologi berupa laptop untuk 

meningkatkan mutu belajar anak.
49

 

Kehadiran PT SIL tidak hanya meningkatkan SDM, perusahaan juga 

menyediakan sarana transportasi seperti Bus yang digunakan untuk antar-jemput 

kerja dan sekolah seluruh masyarakat yang ada di lingkungan PT. SIL. Bagi para 

karyawan dan masyarakat bisa menggunakan fasilitas bus yang sudah disediakan, 
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begitu juga untuk anak-anak yang sedang menempuh pendidikan jenjang SMP dan 

SMA juga disediakan bus untuk antar-jemput. Khusus hari Minggu bus disediakan 

perusahaan bagi para masyarakat di kawasan PT. SIL untuk keluar dari site SIL 

seperti Bandar Lampung dan Metro, bila masyarakat ingin berbelanja ataupun 

refreshing. Bus juga dapat digunakan untuk menjenguk salah satu masyarakat yang 

sedang mengalami perawatan di suatu rumah sakit yang berada lebih jauh dari PT. 

SIL, atau bila ada yang meninggal dan dimakamkan di kampung asal yang masih 

berada di Lampung, dan juga dapat digunakan untuk acara pernikahan atau undangan 

yang dilakukan sebagian karyawan di tempat tinggal aslinya. Perubahan pendapatan 

masyarakat dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 1.8 

Data pendapatan masyarakat 

No Nama Warga 
Pekerjaan 

Dahulu Pendapatan Sekarang Pendapatan 

1 Usup Sofyan Petani Tidak menentu Karyawan 
Rp. 3.500.000 per 

bulan 

2 Abdul Karim Petani Tidak menentu Karyawan 
Rp. 3.500.000 

perbulan 

3 Suhaimi Petani Tidak menentu Karyawan 
Rp. 3.500.000 

perbulan 

4 Meli Penjahit Rp. 7.500. 00 Karyawan 
Rp. 3.500.000 

perbulan 

5 Jakim Petani Tidak menentu Karyawan 
Rp.3.500.000 

perbulan 

6 Ebes Tukang  Rp.75.000 
Usaha 

Bengkel 
Rp.300.000 perhari 

7 Karsih IRT - 

Usaha 

Warung 

Makan 

Rp.500.000 perhari 

8 Sugiono Serabutan Tidak menentu 
Usaha 

Kelontongan, 

Rp. 600.000 

perhari 
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dan Sembako 

9 Bambang  Petani Tidak menentu Usaha Konter Rp.500.000 perhari 

10 Edi Buruh Rp.75.000 

Usaha 

Sayuran dan 

Sembako 

Rp.500.000 perhari 

11 Ali Serabutan  Tidak menentu  
Usaha jual 

beli Ikan 
Rp.200.000 perhari 

Sumber: Wawancara Pada Tanggal 05-08 Januari 2017 

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa pendapatan masyarakat mengalami 

perubahan semakin meningkat dari sebelumnya. Bapak Bambang Trilaksono juga 

merasakan pendapatan semakin meningkat ketika dia membuka usaha konter. Dari 

Tahun pertama usahanya mulai naik,  tahun kedua mulai setabil, dan tahun ketiga 

setabil. Setabil menurtunya pendapatannya mulai meningkat dari jualan fotopkopy, 

ngeprint, cetak foto, jualan Hp, Hp second, alat-alat listrik dan Alat-alat tulis. 

Pelanggan konternya  juga meningkat sekarang yang sekitar 125 orang. Kalau 

transakasi perhari kira-kira 75 orang yang beli pulsa sehari untuk pulsanya perhari Rp 

200.000.  Sampai sekarang usaha konter yang dia miliki berkembang dengan pesat 

yang dulunya hanya jualan pulsa sekarang lebih besar dan pelanggannya juga 

meningkat.
50

   

Setiap individu mempunyai kepercayaan rasional tentang bagaimana 

memperoleh apa yang mereka inginkan dan tentang biaya dan keuntungan yang 

mungkin diperoleh secara rasional membuat keputusan yang mereka anggap akan 

merubah kehidupan mereka. Seperti yang dilakukan oleh Bapak Sugiono, dia 
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bertindak secara rasional dengan membuat keputusan sesuai dengan kerangka 

preferensinya yaitu beralih dari profesinya yang dahulu karena dia beranggapan 

bahwa kerja serabutan tidaklah membantu kesejahteraan keluarganya. Sehingga dia 

beralih membuka usaha kelontongan, dan Secara bertahap usaha Bapak  Sugiono 

berkembang dan pendapatan semakin meningkat  perharinya pemasukan yang bayar 

lansung paling rendahnya Rp.600.000. perminggunya omsetnya mencapai Rp. 

15.000.000. Dengan adanya PT ini ekonominya sangat meningkat sekali 4 kali lipat 

meningkatnya bahkan bisa menabung untuk kedepannya.
51

 

Sebelum adanya industri gula di Desa Bakung, sebagaian besar warga hanya 

dapat mengecap pendidikan hanya pada tingkat sekolah dasar saja. Hanya sebagain 

kecil yang dapat mencapai pada tingkat selanjutnya. Hal ini juga dituturkan oleh Ibu 

Suriyati bahwa sebelum hadirnya indutri gula Desa Bakung belum terbuka 

pendidikan hanya mencapai pada tinkat sekolah dasar.
52

 Pada dasarnya mereka 

mempunya keinginan untuk melanjutkan ketingkat pendidikan yang lebih tinggi. 

Tetapi, karena kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan, maka keinginan itu tidak 

terwujud.  

Kini, banyak dari masyarakat Desa Bakung, terutama yang masih usia 

sekolah tidak hanya sampai pada tingkat SD saja. Para orang tua berusaha 
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menyekolahkan anak ketingkat lanjutan pertama bahkan, bahkan sampai ketingkat 

atas juga perguruan tinggi. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Bambang Trilaksono: 

“Dengan adanya usaha ini kehidupan keluarga saya  meningkat, dibandingkan 

dahulu sebelum saya  membuka usaha konter, kehidupannya susah hanya 

menunggu hasil dari panen. Semenjak saya membuka usaha konter ini, saya 

bisa memenuhi kebutuhan keluarga, menyekolahkan anak sampai kuliah, dan 

bisa nyicil rumah di bandar lampung tempat tinggal anak-anaknya yang 

sekolah disana. Karena anak saya kuliahnya di teknokerat dan yang satunya 

masih SMA yang bungsu masih SD disini. Selain itu, saya  bisa beli 

kendaraan motor dan satu mobil.” 

 

Berkaitan dengan kesehatan, sebelum adanya industri, bila ada anggota yang 

sakit, mereka belum mampu untuk berobat ke dokter di rumah sakit, atau puskesmas 

yang ada. Disamping tidak ada biaya dan juga memang di Desa Bakung belum ada 

dokter atau atau bidan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Ikrom,  kalau ada yang 

sakit berobatnya ke dukun lampung, obatnya dari alam herbal berorientasi berobat ke 

dukun. Biaya kedukun dapat di tanggulangi, selain itu mereka mempunyai keyakinan 

untuk sembuh. Pada dasarnya mereka berobat kedukun, karena kebiasaan yang sudah 

turun temurun. Dimana kebiasaan itu juga terwujud juga didukung oleh kondisi 

ekonomi mereka yang minim. Sama halnya yang dikatakan  Bapak Umri mengatakan 

bahwa: 

“kalau ada yang sakit  dulu pake dukun lampung, biayanya juga gak mahal 

dan gak dikasih patokan harganya. Obat-obatnya itu macem-macem 

ngambilnya di hutan ada yang pake daun, kulit pohon,  akar pohon. Dulu 

kalau sakit kepala pakai daun sirih di masukan dalam piring di tumbuk terus 

di usap di kepala. Tahun 1980 ke atas baru kenal obat-obat, puskesmas tidak 
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ada apalagi bidan. Di menggalapun tidak ada dokter. Sudah ada dokter tahun 

80 ketas kira-kira setelah ada PT ini ”
53

 

 

Dewasa ini, setelah hadirnya indutri gula  masyarakat menyadari akan 

pentingnya kesehatan bagi kehidupannya. Perkembangan dan pengalaman, juga 

adanya biaya, sangat mendukung pola pikir masyarakat. Bila ada anggota yang sakit, 

umumnya mereka sudah pergi berobat ke bidan atau ke puskesmas yang ada di  Desa 

Bakung. Kondisi ini terwujud karena didukung oleh ekonomi mereka yang 

memungkinkan dan ada keyakinan akan sembuh. Seperti yang dikatakan oleh Ibu 

Suriyati setelah adanya PT ini jalan darat sudah terbuka orang dari luar banyak yang 

sudah menetap dan Pergi berobat juga sudah  ada bidan, medikal dan puskesmas tidak 

ada kesulitan lagi seperti dulu.
54
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BAB IV  

PERUBAHAN POLA EKONOMI MASYARAKAT DI KAWASAN  

INDUSTRI GULA 

 

Perubahan ekonomi masyarakat di Desa Bakung terjadi karena adanya proses 

perubahan pola pencarian nafkah. Proses perubahan pencarian nafkah ini dipicu 

dengan kehadiran industri gula PT SIL yang berada di Desa Bakung. Sebagaimana 

telah dijelaskan dalam teori BAB II pada halaman 30 dengan adanya perkembangan 

dan pertumbuhan suatu industri, secara tidak langsung ikut berperan dalam 

menentukan pola kehidupan masyarakat sekitar. Seperti halnya kehadiran industri PT 

Sweet Indo Lampung yang berdiri pada tahun 1990 di Desa Bakung, telah banyak 

membawa perubahan baik itu perubahan yang berdampak positif, maupun perubahan 

yang berdampak negatif.    

 Hadirnya industri gula PT SIL telah memberikan pengaruh secara langsung 

dan tidak langsung, pengaruh langsungnya adalah pertama, berkurangnya lahan 

pertanian yang ada di Desa Bakung yang mereka miliki telah berganti menjadi 

kawasan industri gula PT SIL. Menyempitnya lahan masyarakat dikarenakan 

sebagian tanah hak adat di buka menjadi perkebunan tebu dan masyarkatnya di beri 

ganti rugi, hal ini sesuai dengan pemaparan tokoh adat  pada BAB III halaman 48. 

Kedua, perusahaan juga melaksanakan program kepedulian terhadap masyarakat 

sekitar perusahaan, demi terwujudnya harmonisasi dan kemajuan bersama.  
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Adapun upaya yang dilakukan perusahaan yaitu meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia, dengan memberikan pendidikan gratis untuk anak-anak yang 

berpretasi dan memberikan fasilitas seperti memberikan alat teknologi komputer dan 

bus antar jemput hal ini sesuai dengan pemaparan karyawan yang bekerja di PT SIL 

halaman 87 di BAB III.  Selanjutnya, perusahaan juga memiliki kepedulian terhadap 

masyarakat yang tidak bekerja diperusahaan, perusahaan memfasilitasi dengan 

membangun sarana ekonomi seperti pasar untuk meningkatkan perekonomian 

masyarakat yang akan membuka usaha. Selanjutnya, perusahaan juga mengadakan 

penyuluhan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan aparat desa, kepada 

masyarakat Desa Bakung mengenai industri kecil dengan memanfaatkan sumber daya 

alam yang ada. Adapun sumber daya alam yang ada di Desa Bakung yaitu  sungai 

panjang terdapat ikan yang beragam. Selain ikan dapat dijual, Masyarakat juga 

mengolah ikan  menjadi makanan yang beragam yaitu kerupuk ikan, ikan asin, ikan 

panggang, dan masakan dari bahan pokok ikan yang banyak di manfaatkan oleh 

masyarakat yang membuka usaha warung makan. Kemudain masyarakat dapat 

menjual hasilnya di pasar yang telah dibangun oleh perusahaan. 

Pengaruh tidak langsungnya adalah bergesernya mata pencaharian masyarakat 

setempat ke bidang industri dan jasa/perdagangan. Pengaruh langsung dan tidak 

langsung tersebut juga ada yang positif dan negatif. Sifat positif antara lain pertama,  

terbukanya ekonomi masyarakat maksudnya adalah semakin beragamnya pencarian 

nafkah masyarakat. Kedua,  terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat Desa  

Bakung dengan hadirnya indutri gula PT SIL masyarakat bisa dapat bekerja di PT 
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SIL. Ketiga, hadirnya usaha-usaha baru dalam memenuhi kebutuhan seperti yang 

termuat pada bab III halaman 76.  Keempat, peningkatan tingkat pendapatan keluarga 

mengalami peningkatan dengan adanya industri gula PT SIL di Desa Bakung, Para 

orang tua berusaha menyekolahkan anaknya ketingkat lanjutan pertama, bahkan 

sampai ke perguruan tinggi seperti yang di katakana oleh Ibu Karsih perekonomian 

keluarga dia sangat meningkat setelah dia membuka warung makan dia dapat 

menyekolahkan anak sampai perguruan tinggi di kesehatan bagian kebidanan. 

Kelima, adanya sarana ekonomi yang dulunya tidak ada sekarang sekarang menjadi 

ada.  seperti pasar,  Konter, bengkel, dan sebagainya yang sangat membantu dalam 

meningkatkan ekonomi masyarakat tersebut yang dahulunya kurang sejahtera 

menjadi sejahtera. 

Sebelum adanya perusahaan PT SIL dapat dikatakan masih memiliki ikatan 

emosional yang tinggi. Sehingga tingkat interaksi, gotong royong dan lain sebagainya 

masih sangat baik. Hal ini didukung pula kesamaan latar belakang suku budaya 

penduduk asli di Desa Bakung.  Setelah adanya perusahaan PT SIL membawa 

perubahan negatif diantaranya ialah  pertama, tampak adanya gejala melemahnya 

sistem gotong royong. Kedua, menonjolnya sifat individualisme dan materialism, hal 

ini pemaparan dari tokoh masyarakat pada BAB III halaman 65.  Warga desa menjadi 

bersifat heterogen, karena desa tersebut tidak hanya dihuni oleh penduduk asli 

Bakung, tetapi dihuni juga oleh penduduk pendatang dari berbagai daerah. Mereka 

membaur menjadi satu masyarakat. Sabagai satu masyarakat mereka saling 
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berhubungan dan berinteraksi. Hubungan sosial mereka wujudkan tidak seperti dulu 

lagi. Hal ini terlihat hubungan mereka gotong royong di pesta pernikahan.  

Sifat tolong menolong yang mereka wujudkan tidak selalu moril dan materiiil.  

Biasanya, mereka yang menolong bersifat moril (jasa), sedangkan secara materiil 

biasanya tidak memberikan bantuan lagi. Dalam arti bila mereka telah membantu 

memasak, memberesakan rumah dan sebagainya, mereka tidak selalu lagi membantu 

dalam bentuk uang atau barang-barang dalam kebutuhan pokok. Sebaliknya bila 

mereka membantu secara materliil, bantuan secara moril (jasa) tidak lagi mereka 

wujudkan. Terwujudnya sikap demikian dalam tolong-menolong pesta pernikahan 

karena kegiatan masyarakat kini cukup padat.  Ketiga, frekuensi kejahatan sering 

terjadi. Terjadinya hal ini sesuai yang dikatakan oleh Bapak Usup dan Suhaimi pada 

BAB III halaman 69. kondisi demikian, dikarenakan warga desa yang sudah 

heterogen, dan kesibukan yang mereka lakukan kini cukup menyita waktu. Diantara 

warga desa kurang persatuan, atau rasa persatuan antara mereka mulai berkurang 

dalam mengamankan lingkungannya.    

Perubahan pada masyarakat tergantung pada keadaan masyarakat itu sendiri yang 

mengalami perubahan. Dengan kata lain perubahan itu terjadi tidak selamanya suatu 

kemajuan (progress). Bahkan, dapat pula sebagai suatu kemunduran suatu masyarakat. 

Kecepatan perubahan tiap daerah berbeda-beda tergantung pada dukungan dan kesiapan 

masyarakat untuk berubah.  

 Setiap individu mempunyai kepercayaan rasional tentang bagaimana 

memperoleh apa yang mereka inginkan dan tentang biaya dan keuntungan yang 
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mungkin diperoleh secara rasional membuat keputusan yang mereka anggap akan 

merubah kehidupan mereka. Pada BAB III halaman 74 Abdul Karim  pekerjaannya 

dahulu sebagai petani yang mana sebagai petani itu sulit untuk sukses karena tidak 

mempunyai modal. Menurutnya,  Sebagai petani juga tidak setiap bulan panen juga 

tidak setiap tahun panen dan kadang-kadang hasilnya tidak menentu kalau 

diasimasikan untuk panen satu tahun untuk makan satu bulan itu tidak cukup 

pendapatan yang diperoleh dari hasil bertani masih tergolong rendah. Penghasilan 

yang diperoleh tidak dapat di pastikan atau dihitung setiap bulannya tergantung dari 

luas tanaman singkong sehingga dia beralih pekerjaan dengan harapan adanya 

perubahan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. 

Dari argumen di atas, sejalan dengan teori pilihan rasional pada BAB II 

halaman 48 dapat di tarik kesimpulan bahwa individu didorong oleh keinginan atau 

tujuan  bahwa orang bertindak secara rasional apabila mereka mempunyai kerangka 

preferensi dan membuat keputusan ( menentukan pilihan)  sesuai dengan kerangka 

preferensinya tersebut. Selain itu individu mempunyai kepercayaan rasional tentang 

bagaimana memperoleh apa yang mereka inginkan dan tentang biaya dan keuntungan 

yang mungkin diperoleh secara rasional bahwa pilihan merupakan sebuah proses 

optimalisasi pilihan dilihat sebagai sesuatu yang rasional. Individu berusaha 

memaksimalkan pendapatan yang di anggap lebih baik dari pendapatan sebelumnya.    

Karena teori pilihan rasional memusatkan perhatian pada aktor dimana aktor 

dipandang sebagai menusia yang mempunyai tujuan atau mempunyai maksud artinya 

aktor mempunyai tujuan dan tindakan tertuju pada upaya untuk mencapai tujuan 
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tersebut, aktor pun dipandang mempunyai pilihan atau nilai serta keperluan. Teori 

pilihan rasional tidak menghiraukan apa yang menjadi pilihan atau apa yang menjadi 

sumber pilihan aktor, yang penting adalah kenyataan bahwa tindakan dilakukan untuk 

mencapai tujuan yang sesuai dengan tingkatan pilihan aktor. 

A. Perubahan Pola Pencarian Nafkah Masyarakat Menjadikan Masyarakat 

Sejahtera 

Keberadaan industri gula PT Sweet Indo Lampung (SIL) menyebabkan 

perubahan ekonomi dalam masyarakat yaitu perubahan pola pencarian nafkah dan 

bertambahnya mata pencarian masyarakat. Masyarakat yang dulunya mayoritas 

bekerja di sektor pertanian sekarang beralih bekerja di bidang jasa yaitu sebagai 

karyawan diperusahaan PT SIL dan membuka usaha. Karena, kuantitas pendatang 

atau migran yang bekerja di perusahaan,  dari tahun ketahun yang semakin 

meningkat. Masyarakat Bakung membaca peluang dengan membuka usaha untuk 

memenuhi kebutuhan baik sandang, pangan, maupun papan. Usaha yang dibuka oleh 

masyarakat beranekaragam, di antaranya warung makan, kelontongan dan sembako, 

konter, bengkel, sayuran dan sembako, jual beli ikan, dan usaha lainnya seperti 

tersedia di tabel 1.7 BAB III halaman 77. 

Perubahan demi perubahan dari segi penghasilan yang masyarakat rasakan 

sangat besar pengaruhnya yaitu dari segi perekonomian keluarganya. Sekarang 

masyarakat yang bekerja sebgai karyawan dari PT SIL perbulan masyarakat dapat 

penghasilkan dari hasil kerja mereka tanpa harus bingung lagi harus mendapatkan 

penghasilan. Sebagaimana data yang terungkap pada BAB III halaman 78-79 banyak 
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tanggapan warga masyarakat Desa Bakung yang sudah bekerja cukup lama yang 

diantaranya: Usup Sofyan, Abdul Karim, Suhaimi, Meli, dan Jakim. Mereka 

mengatakan bahwa dengan adanya industri gula PT SIL yang berdiri di Desa Bakung 

sangatlah bersyukur dan membantu kerena adanya lowongan pekerjaan bagi 

masyarakat sekitar. Jadi kebanyakan dulu mereka berprofesdi sebagai petani, nelayan 

dan buruh masyarakat sekarang pindah profesi jadi karyawan di PT SIL, karena 

masyarakat juga memandang dari segi penghasilan menentu yaitu satu bulan sekali, 

tunjangan-tunjangan seperi kesehatan, rekreasi, tambahan gajih yang di berikan 

kepada karyawan. 

Seperti halnya pada BAB II halaman 35 adanya sebuah industri yang berada 

di tempat sekitar pastinya membawa dampak dalam ketersediaan tenaga kerja dalam 

sebuah industri untuk mensejahterakan dari kehidupan sosial dan perekonomiannya. 

Bagaimapun juga kehidupan sebagai karyawan lebih terjamin. Mereka berharap 

memperoleh pengahsilan yang lebih stabil dan tetap jumlahnya. Berkenaan dengan 

pemenuhan standar kebutuhan hidup yang berupa kebutuhan ekonomis seseorang, 

berarti ini mengacu kepada sumber pendapatan para karyawan. Pengkajian mengenai 

sumber pendapatan sangat erat proses hubungannya dengan proses produksi. Sebab 

selama produksi berlangsung disitu pula akan terjadi seorang pekerja akan 

memperoleh pendapatan (gaji), sehingga dari gaij yang mereka terima dapat 

memenuhi kebutuhan hidup mereka baik sandang, pangan, maupun papan, dan 

kebutuhan penunjang perekonomian rumah tangga lainnya.  
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Dalam hal ini juga perubahan polapencarian nafkah juga dirasakan oleh 

masyarakat yang membuka usaha disekitar industri PT SIL. Keberadaan industri gula 

PT SIL menyebabkan perubahan ekonomi dalam masyarakat yaitu perubahan 

pencarian nafkah dan bertambahnya mata pencarian masyarakat. Masyarakat yang 

dulunya bekerja di sektor pertanian sekarang beralih membuka usaha. karena 

kuantitas pendatang dari tahun ketahun yang semakin meningkat maka kebutuhan 

juga akan meningkat. Mereka membaca peluang dengan membuka usaha di kawasan 

industri gula PT SIL. Usaha yang dibuka oleh masyarakat Desa Bakung 

beranekaragam, di antaranya warung makan, usaha konter, usaha bengkel, usaha 

kelontongan, usaha sembako dan usaha lainnnya. Masyarakat yang memanfaatkan 

peluang membuka usaha di antaranya: Ebes, Karsih, Sugiono, Bambang dan Edi 

mengatakan bahwa yang dahulunya pas-pasan tidak hanya memepertahankan 

kelangsungan hidup saja. Namun dapat meningkatkan perekonomian keluarga dan 

kesejahteraan dalam keluarga. 

Begitu juga pemanfaatan tenaga kerja perempuan  cukup efisien. Sebelum 

hadirnya industri gula pada umumnya para perempuan  di Desa Bakung hanya 

sebagai ibu rumah tangga dan kerja sampingan sebagai pengrajin menjahit dirumah 

masing-masing seperti yang tertera pada BAB III halaman 29. Namun, setelah 

hadirnya industri gula banyak perempuan yang bekerja pada industri gula terjadi 

pergeseran nilai dan kehidupannya. Yang semula sebagai ibu rumah tangga saja, 

setelah menjadi karyawan sebagian tugas mengurus rumah tangga di alihkan kepada 

anggota rumah tangga yang lain. Hal-hal yang berkaitan dengan mengambil 
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keputusan dalam rumah tangga juga dapat beralih ke tangan seorang perempuan  

karena perannya sebagai pencari nafkah yang utama dalam rumah tangga. Dalam hal 

tersebut perempuan dapat mempunyai dua peranan yakni peranan sebagai ibu rumah 

tangga dan peranan sebagai pencari nafkah.  

Dari argument diatas, sesuai dengan teori Struktural fungsional yang tertera 

pada BAB II halaman 45, yang  menampakkan diri pada perubahan-perubahan dalam 

status dan peranan. Perubahan status dapat diidentifikasi dari ada tidaknya perubahan 

pada peran, kekuasaan, otoritas, fungsi, integrasi, hubungan antar status, arah 

kominikasi, munculnya peranan baru, perubahan dalam struktur kelas sosial dan 

perubahan dalam lembaga sosial. Perubahan tersebut meliputi bertambah dan 

berkurangnya kadar peranan, menyangkut aspek prilaku dan kekuasaan, adanya 

peningkatan atau penurunan sejumlah peranan atau pengkategorian peranan, 

terjadinya pergeseran dari wadah atau kategori peranan, terjadinya modifikasi 

saluran komunikasi di antara peranan-peranan atau kategori peranan, terjadinya 

perubahan dari sejumlah tipe dan daya guna fungsi sebagai akibat dari struktur. 

Bertambahnya mata pencaharian masyarakat dialami oleh ibu rumah tangga. 

Dahulu ibu rumah tangga hanya mengurus rumah tangga, namun sekarang banyak ibu 

rumah tangga yang membuka usaha. Perubahan ini misalnya terjadi pada ibu Karsih. 

Dahulu sebelum hadirnya industri gula PT SIL ibu Karsih hanya sebagai ibu rumah 

tangga dan suaminya seorang petani. Namun, setelah hadirnya industri gula PT SIL 

Melihat banyaknya karyawan yang bekerja di PT SIL maka ibu ini membuka usaha 

warung makan. Menurtunya, setelah membuka usaha warung makan ini pendapatan 
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yang dipeoleh keluarganya semakin meningkat dan lebih dari cukup. Dalam hal ini 

selain perubahan pencarian nafkah dan bertambahnya mata pencaharian masyarakat 

juga terjadi pergesaran dan bertambahnya peran. Seperti yang dialami oleh ibu meli 

yang bekerja sebagai karyawan di PT SIL. Perannya yang dahulu hanya sebagai ibu 

rumah tangga merawat anak, dan suami bertambah harus bekerja sebagai karyawan di 

PT SIL.  

Berperannya perempuan dalam ekonomi rumah tangga maka kegiatan sosial 

dan ritual sudah pasti mengalami perubahan. Perubahan itu terjadi karena mobilitas 

perempuan diluar rumah, sehingga kegiatan sosialnya berkurang. Bahkan peranan 

dalam kegiatan sosial dilingkungannya sering diwakilkan kepada anggota rumah 

tangga lain, seperti kalau ada undangan pesta. Dalam kehidupan rumah tanggapun 

peranan perempuan  mulai berkurang dalam arti mengalami perubahan. Peranan 

perempuan  sebagai ibu rumah tangga sedikit demi sedikit diambil alih oleh suami 

atau anak-anak mereka. Seperti Meli adalah  perempuan yang bekerja di PT SIL 

dengan mekanisme pekerjaan di pabrik  berbeda dengan mekanisme kerja yang lain. 

Hal ini karena adanya sitem shif yang diterapkan di pabrik, maka mekanisme mereka 

tidak menentu.  

Adakalanya mereka bertugas pada pagi atau siang, namun pada periode 

tertentu harus masuk kerja pada malam hari. Dengan adanya mekanisme kerja yang 

tidak menentu itu pola kehidupan maupun mekanisme kegiatan kehidupan sehari hari 

mengalami perubahan. Dengan sendirinya mempengaruhi tata hubungan dan 

kehidupan keluarga. Jika sebelumnya mereka dapat mengatur waktu untuk 
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silaturahmi dengan kerabat, atau kepentingan keluarga, pengawasan belajar atau 

pendidikan anak dan sebagainya.  Maka dengan perubahan tata kerja pola-pola 

kehidupanpun berubah. Sehingga sering diwakilkan kepada anggota rumah tangga 

lain, seperti suami atau anak-anak mereka Peranan perempuan  sebagai ibu rumah 

tangga sedikit demi sedikit diambil alih. 

Berdasarkan argumen diatas sejalan dengan teori yang dinyatakan oleh 

Coleman yang tertera di BAB II halaman 44. Coleman menekankan pada struktur 

tidakan, salah satunya menekankan pada kewenangan  yaitu  Pemberian hak kontrol 

pada orang lain atau kepada pelaku kelompok. Coleman menganalogikan bahwa Pada 

awalnya individu memegang haknya masing-masing, tetapi lama kelamaan tidak 

dapat secara terus-menerus memegang haknya sendiri-sendiri.  Masing-masing akan 

mengalihkan sebagian haknya tersebut kepada individu lain atau pelaku kelompok 

yang mengakui sisi hak-hak mereka. Mereka bertindak dengan spesifik, mengingat 

kendala dan atas dasar informasi yang mereka miliki tentang kondisi di mana mereka 

bertindak. Karena tidak mungkin bagi individu untuk mencapai semua dari berbagai 

hal-hal yang mereka inginkan, mereka juga harus membuat pilihan dalam kaitannya 

dengan tujuan mereka berdua dan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan ini.  

Kesejahteraan dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana orang dapat 

memenuhi kebutuhannnya secara baik untuk mencapai kehidupan yang sejahtera 

dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, pangan, papan dan 

relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungan. Pada waktu industri gula PT 

SIL belum hadir di Desa Bakung, ekonomi penduduk desa tersebut belum memadai. 
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Malah bisa di anggap agak memeprihatinkan. Hal ini tercermin pada kondisi rumah 

yang mereka tepati, pakaian yang mereka kenakan, juga dalam pemenuhan akan 

kebutuhan makananannya. Rumah bagi mereka hanya berfungsi untuk berteduh, 

dalam arti untuk melindungi diri dari hujan dan panas matahari. Oleh kerena itu 

kenyamanan berada di rumah belum cukup mereka rasakan. Hal ini sesuai pemaparan 

yang dikatakan oleh tokoh masyarakat pada BAB III halaman 84. Setalah  hadirnya 

industri gula PT SIL di Desa Bakung rupanya tingkat kesejahteraan penduduk sudah 

cukup baik. Karena kehidupan ekonomi merasa sudah membaik pula. Kondisi ini 

tercemin dalam berbagai bidang kehidupan mereka.  

Dalam pemenuhan kebutuhan pokok seperti papan, sandang, dan pangan 

sudah relatif baik. Rumah dan tempat tinggal yang mereka tepati, umumnya, sudah 

merupakan rumah yang permanen. Hal ini selaras yang dikatan oleh Ibu Suryati pada 

BAB III halaman 85 Pendapatan keluarga mengalami peningkatan dengan adanya 

industri gula PT SIL di Desa Bakung. Para orang tua berusaha menyekolahkan 

anaknya ketingkat lanjutan pertama, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Karena  

Sebelum adanya industri gula di Desa Bakung, sebagaian besar warga hanya dapat 

mengecap pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar. 

Tingkat kesejahteraan masyarakat yang bekerja di perusahaan PT SIL, 

Perusahaan tersebut mempekerjakan masyarakat setempat dengan upah yang telah 

disepakati oleh perusahaan dalam arti, masyarakat mendapatkan penghasilan yang 

tetap tiap bulannya. Hal ini tentunya membawa dampak terhadap kesejahteraan 

sosial. Kesejahteraan sosial yang dimaksud adalah sistem yang terorganisasi dari 
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pelayanan-pelayanan sosial dan institusi-institusi yang dirancang untuk membantu 

individu-individu dan kelompok-kelompok guna mancapai standar hidup dan 

kesehatan yang memadai dan relasi-relasi personal. Berdasarkan hasil peneltian 

bahwa PT SIL juga berusaha meningkatkan sumber daya manusia yaitu perusahaan 

menyediakan pendidikan gratis kepada anak karyawan dengan memberikan fasilitas 

yang mendukung dalam pembelajaran seperti laptop, bus antar jemput. Hal ini sesuai 

dengan pemaparan yang disampaikan oleh karyawan yang bekerja di PT SIL halaman 

87, rekreasi karyawan, menambah dan memperluas hak-hak karyawan, tunjangan 

untuk anak-anak yang berpretasi, dan pengangkatan karyawan.  

Tingkat kesejahteraan masyarakat yang membuka usaha  perekonomiannya 

menjadi lebih baik dari keadaan sebelumnya. Kondisi demikian tercemin dalam 

kehidupan masyarakatnya dan mata pencarian penduduknya yang kian beragam. Hal 

ini, dapat dilihat dengan adanya perubahan kondisi masyarakat sebagian besar dari 

mereka, tidak bekerja lagi sebagai petani saja melainkan mereka dapat bekerja di 

industri gula PT Sweet Indo Lampung dan dapat memanfaatkan peluang yang ada 

dengan membuka usaha sehingga kehidupan mereka yang dahulunya pas-pasan tidak 

hanya memepertahankan kelangsungan hidup saja melainkan mereka dapat 

menabung dan memenuhi kebutuhan penunjang lainnya. hal ini tertera pada BAB III 

halaman 80. 

Setelah adanya perusahaan banyak sarana ekonomi yang dulunya tidak ada 

sekarang menjadi ada, seperti pasar, karena pasar tempat penduduk untuk berbelanja 

kebutuhan sehari-harinya. Dengan adanya rumah makan maka dapat menjadi tempat 



111 
 

 

singgah karyawan yang bekerja  sehingga menambah pendapatan. Sesuai pada 

pemaparan BAB III halaman 79. Dengan adanya bengkel, akan memudahkan 

penduduk dalam perawatan kendaraannya. Konter, pangkas rambut, salon, bengkel 

las, dan penyewaan alat pesta. Hal ini dapat dilihat sebelum adanya perusahaan 

sarana ekonomi seperti pasar belum ada dan setelah adanya perusahaan baru sarana 

ekonomi seperti pasar dibangun untuk meningkatkan perekonomian masyarakat 

kemudian berkembang diikuti sarana sosial ekonomi lainnya setelah adanya 

perusahaan seperti Puskesmas, ,bengkel, foto copy,  sebelum adanya perusahaan 

belum ada kini menjadi ada setelah adanya perusahaan. 

Dibukanya jalan darat yaitu Jalan utama Desa Bakung yang sekarang di kenal 

dengan nama jalan portal, dengan adanya jalan Portal maka penduduk lebih mudah untuk 

bersosialisasi terhadap penduduk yang lain terutama dengan jarak yang jauh. Seperti 

yang dikatakan oleh Bapak Ikrom pada BAB III halaman 61. Selanjutnya, didirikan juga 

puskesmas, sebelum adanya industri bila ada anggota yang sakit, mereka belum 

mampu untuk berobat ke dokter di rumah sakit, atau puskesmas yang ada. disamping 

tidak ada biaya dan juga memang di Desa Bakung belum ada puskesmas, dokter atau 

atau bidan. Seperti pemaparan pada BAB III halaman 90. Setelah hadirnya indutri 

gula  masyarakat menyadari akan pentingnya kesehatan bagi kehidupannya. 

Perkembangan dan pengalaman, juga adanya biaya, sangat mendukung pola pikir 

masyarakat. Bila ada anggota yang sakit, umumnya mereka sudah pergi berobat ke 

bidan atau ke puskesmas yang ada di  Desa Bakung. 
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Keberadaan perusahaan PT SIL sangat membawa dampak positif bagi pendidikan 

khususnya sarana pendidikan desa. Hal ini dibuktikan dengan setelah adanya perusahaan 

banyak sarana pendidikan yang dulunya hanya sekolah SD sekarang sudah ada PAUD, 

TK, SD, SMP. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan perusahaan tersebut membuat 

banyak penduduk yang tertarik untuk bertempat tinggal di Desa Bakung. Dengan 

demikian pemerintah mendirikan sarana pendidikan karena semakin banyaknya 

penduduk di desa tersebut yang membutuhkan pendidikan. Sehingga memungkinkan 

mereka dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya selaras 

dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya.  Dampak dari adanya 

perusahaan membawa perubahan yang besar bagi masyarakat setempat. Hal tersebut 

dapat dilihat perubuhan masyarakat dari segi sosial dan ekonomi masyarakat yang 

berlansung hingga saat ini.  

 



 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Perubahan ekonomi masyarakat di Desa Bakung terjadi karena adanya proses 

perubahan pola pencarian nafkah. Proses perubahan pencarian nafkah ini dipicu 

dengan kehadiran industri gula PT SIL yang berada di Desa Bakung. Hadirnya 

industri gula PT SIL telah memberikan pengaruh secara langsung dan tidak langsung, 

pengaruh langsungnya adalah pertama, berkurangnya lahan pertanian, Kedua, 

perusahaan juga melaksanakan program kepedulian terhadap masyarakat sekitar 

perusahaan, demi terwujudnya harmonisasi dan kemajuan bersama. Adapun upaya 

yang dilakukan perusahaan yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, 

memfasilitasi dengan membangun sarana ekonomi seperti pasar, untuk meningkatkan 

perekonomian masyarakat. Selanjutnya, mengadakan penyuluhan mengenai industri 

kecil. Pengaruh tidak langsungnya adalah bergesernya mata pencaharian penduduk 

setempat ke bidang industri dan jasa/perdagangan. Pengaruh langsung dan tidak 

langsung tersebut juga ada yang positif dan negatif.  

Perubahan positif yaitu pertama, terbukanya ekonomi masyarakat maksudnya 

adalah semakin beragamnya pencarian nafkah masyarakat. Kedua, terbukanya 

lapangan kerja. Ketiga, hadirnya usaha-usaha baru dalam memenuhi kebutuhan. 

Keempat, peningkatan tingkat pendapatan keluarga mengalami peningkatan dengan 

adanya industri gula PT SIL di Desa Bakung. Kelima,   adanya sarana ekonomi yang 
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dulunya tidak ada sekarang sekarang menjadi ada.  Sementara itu, perubahan 

negatifnya ialah pertama, tampak adanya gejala melemahnya sistem gotong royong. 

Kedua, menonjolnya sifat individualisme dan materialism. Ketiga frekuensi kejahatan 

sering terjadi. 

B. Saran  

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti dapatkan, maka 

muncul beberapa saran dari peneliti, yaitu:  

1. Sejalan dengan semakin majunya desa tersebut semakin banyak pula 

pendatang yang bekerja. Hendaknya agar pihak perusahaan dapat lebih 

meningkatkan taraf buruh, karyawan,  atau pekerja kontraktornya dari 

Desa Bakung dapat bekerja di PT tersebut. 

2. Diharapkan masyarakat Desa Bakung agar lebih bisa melihat peluang-

peluang usaha agar bisa menambah penghsilan keluarganya, karena 

dengan keberadaan indusrti gula PT SIL pastinya membawa dampak yang 

besar kepada masyarakat sekitar. 

3. Hendaknya antar masyarakat harus lebih meningkatkan rasa  persatuan 

dalam mengamankan lingkungannya. Agar frekuensi kejahatan tidak 

terjadi di Desa Bakung   
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