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PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI 

DAN SUMBER INFORMASI 

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Dampak Eksistensi Perusahaan 

Kelapa Sawit Terhadap Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Petani (Studi Kasus 

PT. Bumi Maju Sawit) di Desa Mantadulu Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu 

Timur adalah benar merupakan hasil karya yang belum diajukan dalam bentuk apapun 

kepada perguruan tinggi manapun. Semua sumber data dan informasi yang berasal atau 

dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah 

disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir skripsi ini. 
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ABSTRAK 

KASMIRA 105961105618. Dampak Eksistensi Perusahaan Kelapa Sawit Terhadap 

Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Petani (Studi Kasus PT. Bumi Maju Sawit) di Desa 

Mantadulu Kecamatan Angkons Kabupaten Luwu Timur. Dibimbing oleh RENI 

FATMASARI SYAFRUDDIN  dan  SITTI ARWATI 

       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak berdirinya perusahaan kelapa sawit 

bagi masyarakat di Desa Mantadulu Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur. 

       Penelitian ini dilakukan di Desa Mantadulu Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu 

Timur pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2022. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 

30 orang petani. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif 

yaitu dengan melakukan wawancara terbuka terhadap petani kelapa sawi yang ada di Desa 

Mantadulu, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan peningkatan pendapatan rumah tangga petani kelapa 

sawit dengan pendapatan mulai dari Rp 1.440,000 – 3.750,000 sebelum dan setelah adanya 

perusahaan. Pendapatan meningkat karena produktivitas kelapa sawit dan perluasan lahan 

dilakukan oleh masyarakat di Desa Mantadulu. Peningkatan pendapatan petani tentu 

berpengaruh terhadap perubahan kehidupan petani seperti perubahan kehidupan sosial 

dengan memiliki rumah huni yang lebih layak, kesejahteraan masyarakat semakin membaik 

dengan berdirinya perusahaan, dan tingkat pendidikannya masyarakat lebih baik dengan 

menggunakan fasilitas yang diberikan oleh perusahaan PT. Bumi Maju Sawit. 

KATA KUNCI : Pendapatan Kelapa Sawit Petani 
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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sektor pertanian merupakan sektor yang paling penting dalam pembangunan 

Indonesia karena mengingat negara Indonesia sebagai negara agraris. Peranan sektor 

pertanian ekonomi suatu negara menduduki posisi yang sangat penting. Indonesia 

memiliki luas lahan dan kondisi iklim yang sangat potensial untuk dikembangkan 

sebagai usaha tani. (Sugiyono, 2016) 

Lahan pertanian memiliki porsi yang cukup besar dibandingkan dengan yang 

lainnya, namun dari segi sumbangannya terjadap Produk Domestik Bruto (PBD) 

ternyata tidak sebesar diharapkan. Sektor pertanian hanya memberikan sumbangan 

sebesar 16,92 persen atau lebih kecil dari sektor industry manufaktur yang memberikan 

konstribusi sebesar 26,04 persen. Hal ini disebabkan oleh ketidakberpihaknya kebijakan 

pemerintah terhadap sektor pertanian (Saragih,2010). 

Salah satu subsektor pertanian adalah perkebunan. Ada dua jenis dalam 

pengusahaan perkebunan yang salah satunya adalah perkebunan rakyat yang dicirikan 

oleh berbagai kelemahan antara lain diusahakan dilahan relatif sempit dengan cara 

tradisional, produktivitas dan mutu rendah, posisi dalam pemasaran hasil lemah. 

Sebaliknya perkebunan besar diusahakan secara modern, dengan teknologi maju (Ridho, 

2010) 

Kelapa sawit merupakan komoditi utama perkebunan di Indonesia. Komoditas 

kelapa sawit mempunyai peran yang cukup strategis dan penting dalam mendorong  

perekonomian Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu Timur. Data 
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luas areal dan produksi kelapa sawit di Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur 

dapat terlihat pada tabel berikut.  

      Tabel 1. Luas Areal dan Produksi Kelapa Sawit di Kecamatan Angkona Tahun  

                    (2017-2021) 

No Tahun Luas Areal (ha) Produksi (ton/ha) Produktivitas (ton/ha) 

1 2017 2508 28815,15 11,489 

2 2018 2718 25915,00 9,534 

3 2019 1856 20312,94 1,713 

4 2020 1856 20312,94 1,713 

5 2021 1856 18542,85 9,990 

Sumber : Badan Pusat Statistika Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur 

 Tabel 1 menunjukkan data produksi dan areal perkebunan kelapa sawit pada 

5 tahun terakhir di Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur. Pada tahun 2017 luas 

areal 2508 ha dengan produksi sebanyak 28815,15 ton/ha jumlah produktivitas yang di 

dapatkan 11,489 ton/ha sedangkan pada tahun 2018 luas areal perkebunan kelapa sawit 

2508 ha dengan jumlah produksinya 25915,00 ton/ha dan jumlah produktivitasnya 9,534 

ton/ha. Pada tahun 2019 luas arealnya 1856 ha dengan jumlah produksi 20312,94 ton/ha 

sehingga mendapatkan jumlah produktivitas 1,713 ton/ha dan pada tahun 2020 luas areal 

yang dimiliki sama pada tahun 2019 yang luasnya 1856 ha jumlah produksi yang 

didapatkan pada tahun 2020 yaitu 20312,94 ton/ha sehingga jumlah produktivitasnya 

1,713 ton/ha yang dimana jumlah produksinya dan produktivitasnya pula sama pada 

tahun 2019 karena memilliki luas areal yang sama dan yang terakhir pada tahun 2021 

jumlah produksi perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Angkona yaitu 1856 dengan 
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jumlah produksi yang di peroleh sebesar 18542,85 ton/ha dan jumlah produktivitasnya 

9,990 ton/ha pertahun. 

Minyak sawit merupakan bahan utama minyak goreng, sehingga pasokan yang 

kontinyu ikut menjaga kestabilan  harga minyak goreng. Ini penting sebab minyak 

goreng merupakan salah satu dari sembilan bahan pokok kebutuhan masyarakat 

sehingga harganya harus terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Sebagai salah satu 

komoditas pertanian andalan ekspor non migas, komoditas ini memiliki prospek yang 

baik sebagai sumber prolehan devisa maupun pajak. Dalam proses produksi maupun 

pengolahan juga mampu menciptakan kesempatan kerja dan sekaligus meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat (Soetrisno, 2002). 

Untuk menciptakan lapangan pekerjaan didirkanlah pembangunan pada sektor 

perkebunan pada tahapan tertentu akan membuat peluang pengembangan agribisnis 

yang cukup besar, karena bertumpah diatas landasan keunggulan kompratif dalam 

memproduksi berbagai bahan mentah berupa komoditas perkebunan, holtikultura, 

perternakan, dan prikanan serta peluang pasar baik dalam maupun luar negesri 

(Fahrudin, 2012). 

Dengan adanya teknologi banyak pengusaha yang mendirikan pabrik – pabrik 

baru untuk memproduksi berbagai sarana sehingga terbuka lapangan pekerjaan baru 

yang menyerap tenaga kerja (Usman, 2014). Dalam hal ini termasuk juga perusahaan 

perusahaan yang bergerak pada sektor perkebunan, termasuk perusahaan kelapa sawit. 

Peluang-peluang agribisnis tercipta akan menimbulkan stimulant terhadap investasi 

dibidang agribisnis, yang diikuti dengan berdirinya perusahaan-perusahaan yang 

bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit. Berdirinya perusahaan-perusahaan disuatu 
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daerah tertentu akan berpengaruh secara makro terhadap kondisi perekonomian nasional 

serta memiliki dampak terhadap kesejahteraan sosial disekitar perusahaan-perusahaan 

itu didirikan. 

Sehubungan dengan uraian di atas, berdirinya PT. Bumi Maju Sawit (BMS) 

sebagai salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berada di Desa Mantadulu, 

Kecamatan Angkona, 

 Kabupaten  Luwu Timur, Provensi Sulawesi Selatan, tentu memiliki pengaruh 

terhadap pendapatan rumah tangga tani sawit maupun kehidupan sosial masyarakat 

disekitar lokasi perusahaan PT. Bumi Maju Sawit (BMS) tersebut. Perubahan yang 

terjadi akibat berdirinya perkebunan kelapa sawit akan menimbulkan hal-hal positif  

atau sebaliknya, akan menimbulkan hal-hal negatif yang justru merugikan masyarakat 

sekitarnya. Hal ini mendorong saya mengangkat dan mengajukan penelitian yang 

berjudul (“Dampak Eksistensi Perusahaan Kelapa Sawit Terhadap Peningkatan 

Pendapatan Rumah Tangga Tani (Studi Kasus PT. Bumi Maju Sawit di Desa Mantadulu 

Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur”). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari hal-hal yang melatar belakangi penelitian ini perlu kiranya menetukan 

permasalahan penelitian untuk memperjelas maksud dan tujuan penelitian ini. Adapun 

permasalahan penelitian ini sebagai berikut: 
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1. Bagaimana peningkatan pendapatan rumah tangga petani sawit sebelum dan 

setelah adanya perusahaan PT. Bumi Maju Sawit (BMS) di Desa Mantadulu, 

Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur 

2. Bagaimana kehidupan sosial petani sebelum dan setelah berdirinya PT. Bumi 

Maju Sawit (BMS) di Desa Mantadulu, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu 

Timur 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:  

1. Mengetahui peningkatan pendapatan rumah tangga petani sawit sebelum dan 

setelah adanya perusahaan PT. Bumi Maju Sawit (BMS) di Desa Mantadulu, 

Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur 

2. Mengetahui kehidupan sosial petani sebelum dan setelah berdirinya PT. Bumi 

Maju Sawit (BMS) di Desa Mantadulu, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu 

Tmur 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Maksud dari kegunaan penelitian ini adalah sebagai bahan informasi bagaimana 

dampak peningkatan pendapatan rumah tangga petani sawit sebelum dan sesudah 

berdirinya perusahaan kelapa sawit dan kehidupan sosial rumah tangga petani yang 

tinggal diarea/sekitar perusahaan PT. Bumi Maju Sawit (BMS) di Desa Mantadulu, 

Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur. 
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II.TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kelapa Sawit 

Tanaman kelapa sawit (Elaeis guineensis jacq) merupakan tanaman industry 

penghasil minyak. Perkebunan kelapa sawit sangat menguntungkan bagi sebuah industri, 

sehingga banyak hutan-hutan dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Indonesia 

merupakan penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Perkebunan kelapa sawit 

sendiri banyak tersebar di berbagai daerah seperti Sumatra, Jawa, Kalimantan, dan 

Sulawesi. (Sopiyanto, 2015). 

Menurut Pahan (2008), kelapa sawit diklasifikasikan kedalam Divisi (Embryophit 

Siphonagama), Kelas (Angiospermae), Ordo (Monocotyledonae), Famili (Araceae), 

Subfamily (Cococideae), Genus (Elaesis), Spesies (Eguineensis Jacq). Tanaman kelapa 

sawit berkembang biak dengan biji dan akan berkecambah untuk selanjutnya tumbuh 

menjadi tanaman. Susunan buah kelapa sawit dari lapisan luar sebagai beriku : 1) kulit 

buah yang licin dan keras (epicarp). 2) daging buah (mesocarp). 3) kulit biji 

(cangkang/tempurung), berwarna putih dan mengandung biji. 4) daging biji (mesoperm) 

berwarna putih dan mengandung minyak. 5) lembaga (embrio). Lembaga yang keluar 

dari kulit biji kan berkembang kedua arah : 1) arah tegak lurus ke atas (fototrophy), 

disebut plumula yang selanjutnya akan menjadi batang dan daun kelapa sawit. 2) arah 

tegak lurus ke bawah (geotrophy), disebut radikula yang selanjutnya akan menjadi akar 

(Sunarko, 2009).  

Kelapa sawit adalah penghasil minyak nabati yang dapat diandalkan karena 

memiliki berbagai keunggulan  diantaranya memiliki kadar kolesterol. Minyak nabati 

 
6 



 

7 
 

merupakan produk utama yang dihasilkan dari kelapa sawit. Minyak nabati yang 

dihasilkan berupa minyak sawit mentah (CPO) yang tidak berwarna kuning dan minyak 

inti sawit (PKO) yang tidak berwarna (jernih). CPO dan PKO banyak digunakan sebagai 

bahan industri pangan (minyak goring dan margarin), industry sabun (bahan penghasil 

busa), industry baja (bahan pelumas), industry tekstil, kosmetik dan sebagai bahan bakar 

alternative (minyak diesel). 

Menurut Mustafa (2002), kelapa sawit merupakan komoditas yang penting karena 

kebutuhan akan minyak goreng dan derivatnya di dalam negeri terus meningkat sejalan 

dengan meningkatnya standard ekonomi masyarakat. kelapa sawit memiliki arti penting 

bagi pembangunan perkebunan. nasional. Selain mampu menciptakan kesempatan kerja 

dan mengarah pada kesejahteraan masyarakat, kelapa sawit juga memberi devisa 

Negara.  

 

2.2 Teori Eksistensi 

Eksistensi berasal dari kata bahasa latin existereyang diartinya muncul, ada, 

timbul, memiliki keberadaan actual. Existere disusun dari exn yang artinya keluar dan 

sister yang artinya tampil atau muncul. Dalam kamus besar Indonesia eksistensi adalah 

keberadaan, kehadiran yang mengandung unsure bertahan. Arti eksistensi menjelaskan 

tentang penilaian ada atau tidak adanya pengaruh terhadap keberadaan seseorang 

tersebut. Apabila orang lain menganggap kita mempunyai sebuah eksistensi, maka 

keberadaan kita sudah dianggap dan dapat diperhitungkan oleh orang-orang disekeliling 

kita eksistensi biasanya dijadikan sebagai acuan pembuktian dari bahwa kegiatan atau 

pekerjaan yang dilakukan seseorang dapat berguna dan mendapat nilai yang baik dimata 
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orang lain. Selain itu, eksistensi juga dianggap sebagai sebuah istilah yang bisa 

diapresiasi kepada seseorang yang sudah banyak memberi pengaruhh positif kepada 

orang lain.  

Menurut seorang ahli filsafat atau filsuf bernama Karl Jaspers memaknai 

eksistensi sebagai pemikiran manusia yang memanfaatkan dan mengatasi seluruh 

pengatahuan objektif. Eksistensi seorang manusia dapat dibuktikan oleh cara berfikir 

dan tindakannya. Hal-hal tersebut dengan tujuan supaya semua orang paham dan sadar 

bahwa setiap orang memiliki keunikan yang berbeda satu dengan yang lain. Sebab 

eksistensi merupakan sesuatu yang sifatnya individual sehingga bisa ditentukan oleh 

masing-masing individu. Dan menurut Jasper, semua orang memiliki cara keberadaan 

yang khas dan unik, itulah yang dinamakan sebagai eksistensi seorang individu. 

Sehingga setiap orang yang dapat menetukan jati diri atas keberadaannya dan mampu 

berdiri diantara eksistensi orang lain maka akan mendapatkan eksistensi yang sejati. 

Menurut Abidin Zaenal (2007 : 16), Eksistensi merupakan suatu proses dinamis, suatu, 

menjadi atau mengada. Ini sesuai dengan kata eksistensi itu sendiri, yakni existereyang 

artinya keluar dari melampui atau mengatasi. Jadi eksistensi tidak bersifat kaku dan 

terhenti, melainkan lentur atau kenyal dan mengalami perkembangan atau sebaliknya 

kemunduran, tergantu pada kemampuan dalam mengaktualisasikan potensi-potensinya. 

Eksistensi bisa kita kenal juga dengan satu kata yaitu keberadaan. Dimana 

keberadaan yang dimaksud adalah adanya pengaruh atas atau tidak adanya kita. 

Eksistensi ini perlu diberikan orang lain kepada kita karena dengan adanya respon dari 

orang disekeliling kita ini membuktikan bahwa keberadaan kita diakui. Tentu akan 

terasa sangat tidak nyaman ketika kita ada namun tidak satupun orang menganggap kita 
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ada, oleh karena itu pembuktian akan keberadaan kita dapat dinilai dari beberapa orang 

yang menanyakan kita atau setidaknya merasa sangat membutuhkan kita jika kita tidak 

ada. Masalah keperluan masalah akan nilai eksistensi ini sangat penting, karena ini 

merupakan pembuktian akan hasil kerja kita (performa) kita didalam suatu lingkungan. 

Dalam konsep eksistensi, satu-satunya faktor yang membedakan setiap hal yang 

ada dari tiada adalah fakta. Setiap hal yang ada itu mempunyai eksistensi atau ia adalah 

suatu eksisten. Menurut Bapak Gerakan Eksistensialis Kierkegaard menegaskan bahwa 

yang pertama-pertama penting bagi kedaan manusia yakni keadaannya sendiri atau 

eksistensinya sendiri. Ia menegaskan eksistensi manusia bukanlah “ada” yang statis 

melainkan “ada” yang “menjadi”. Dalam arti terjadi perpindahan dari “kemungkinan” 

ke “kenyataan”. Apa yang semula berada sebagai kemungkinan berubah menjadi 

kenyataan. Gerak ini adalah perpindahan yang bebas, yang terjadi kebebasan dan keluar 

dari kebebasan. Ini terjadi karena manusia mempunyai kebebasan memilih. Dengan 

demikian eksistensi manusia adalah suatu eksistensi yang dipilih dalam kebebasan. 

Beriksitensi berarti muncul dalam suatu perbedaan, yang harus dilakukan tiap orang 

bagi dirinya sendiri. 

Menurut Zaenal Abidin (2008) Eksistensi tidak bersifat kaku dan terhenti, 

melainkan lentur dan mengalami perkembangan atau sebaliknya kemundurun, 

tergantung pada kemampuan individu dalam mengaktualisasikan potensi-potensinya. 

Oleh sebab itu, arti sebuah eksistensi analog  dengan “kata kerja” bukan “kata benda”. 

Eksistensi adalah pemilik pribadi, yang keberadaannya tidak bisa disamakan satu sama 

lain. 
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Maka dari itu, penulis ingin menyimpulkan teori eksistensi yang dimana 

eksistensi merupukan sebuah suatu tempat atau keberadaan seseorang dari suatu lokasi 

yang bisa diakui oleh orang lain. Alasan peneliti membahas tentang eksistensi karena 

sangat berkaitan dengan  judul penelitian ini yang dimana judul penelitiannya adalah 

“Dampak Eksistensi Perusahaan Kelapa Sawit Terhadap Peningkatan Pendapatan 

Rumah Tangga Tani”. Perlunya kata eksistensi dalam perusahaan ialah agar seseorang 

mengakui atau mengetahui keberadaan perusahaan tersebut dan dapat diakui 

keberadaannya pula oleh orang banyak. 

 

2.3 Teori Pendapatan Petani 

Suatu pendapatan perekonomian yang bergerak dalam sektor apapun, penentuan 

dengan efesiensi biaya produksi maka akan mencapai profit (keuntungan) yang 

maksimum karena profit merupakan salah satu tujuan penting dalam berusaha. Ikatan 

akuntan Indonesia (2002), mendefinisikan  pendapatan sebagai berikut: “Pendapatan 

adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal 

perusahaan selama suatu priode bila arus masuk itu menimbulkan kenaikan ekuitas 

yang tidak berasal dari konstribusi penanaman modal.” Ada beberapa macam 

pendapatan yaitu: 

a. Pendapatan kotor (Gross income) adalah pendapatan usahatani yang belum 

dikurangi biaya-biaya 

b. Pendapatan bersih (net income) adalah pendapatan setelah dikurangi biaya 

c. Pendapatan pengelola (management income) adalah pendapatan merupakan hasil 

pengurangan dari total output dengan total input (Suratiyah, 2008) 
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Pendapatan kotor adalah sejumlah uang yang diperoleh setelah dikurangi semua 

biaya tetap dan biaya variabel dan pendapatan bersih dihitung dari pendapatan kotor 

dikurangi pajak penghasilan (Suratiyah, 2008). 

Pendapatan rumah tangga petani adalah penjumlahan antara pendapatan dari 

usaha tani, pendapatan non usaha tani, pendapatan dari bekerja di rumah tangga, 

pendapatan bukan hasil bekerja serta pendapatan yang diperoleh dengan meminjam 

(kredit). Pendapatan yang siap dibelanjakan akan dialokasikan untuk memperoleh 

kepuasan rumah tangga melalui fungsi pengeluaran. 

Dalam operasi usahatani, petani akan menerima penerimaan dan pendapatan 

usaha taninya. Penerimaan usaha tani adalah selisih antara penerimaan dan semua 

biaya. Dalam menghitung penerimaan perlu diperhatikan keseragaman pemanenan, 

frekuensi penjualan dan harga jual serta ukuran waktu penerimaan. Pendapatan atau 

laba adalah selisih dari total penerimaan dikurangi dengan total biaya, atau dapat ditulis 

sebagai: 

Pendapatan/Laba (II) = Total Penerimaan (TR) – Total Biaya (TC) 

Input-input produksi atau biaya-biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan 

dalam proses produksi serta menjadi barang tertentu atau menjadi produk akhir, dan 

termasuk di dalamnya adalah barang yang dibeli dan jasa yang dibayar.  

A. Biaya 

Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi atau sumber daya berupa barang 

dan jasa yang diukur dalam suatu uang dengan tujuan untuk memperoleh suatu 

manfaat yaitu peningkatan laba dimasa mendatang.Ada beberapa konsep biaya 

dalam ekonomi antara lain : 
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1. Biaya tetap (FC) yaitu biaya yang masa penggunaanya tidak berubah walaupun 

jumlah produksi berubah (selalu sama) atau tidak terpengaruh oleh besar 

kecilnya produksi karena tetap dan tidak tergantung kepada besar kecilnya 

usaha maka bila diukur per unit produksi biaya tetap makin lama makin kecil 

(turun), yang termasuk biaya tetap dalam usaha tani sayuran antara lain tanah, 

bunga modal, pajak, dan peralatan. 

2. Biaya variabel (VC) yaitu biaya yang selalu berubah tergantung besar kecilnya 

produksi. Termasuk biaya ini adalah biaya sarana produksi, pemeliharaan, biaya 

panen, pasca panen, biaya pengolahan, dan biaya pemasaran serta biaya tenaga 

kerja dan biaya oprasional. Biaya tunai meliputi biaya yang diberikan berup 

uang tunai seperti biaya pembelian, benih/bibit, obat-obatan, dan biaya tidak 

tunai adalah biaya-biaya yang tidak tunai adalah biaya-biaya yang tidak 

diberikan tidak diberikan sebagai uang tunai tetapi tidak diperhitungkan seperti 

biaya tenaga kerja keluarga. 

B. Tenaga Kerja 

Pada kegiatan pertanian peranan tenaga kerja sangat penting sebagai suatu 

alat penggerak dari usaha tani. Banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan harus 

disesuaikan dengan pendapatan dari lahan pertanian yang diusahakan. Di Negara-

negara yang sudah maju, kemajuan tenaga kerja diukur dengan tingginya 

produktivitasnya, namun tenaga kerja yang berasal dari manusia produktivitasnya 

terbatas, dalam keadaan ini mesin-mesin penghemat tenaga kerja dalat 

meningkatkan produktivitasntas output yang dihasilkan (Mubyarto, 2002). 
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Tenaga kerja sebagai sumber daya manusia (human resources) merupakan 

faktor produksi yang besar perannya terhadap pengembangan ekonomi dan 

kegiatan pembangunan masyarakat. Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang 

penting dan perlu diperhitungkan dalam proses produksi jumlah yang cukup bukan 

saja dilhat dari ketersedian, kualitas dan macam tenaga kerja perlu pula perlu di 

perhatikan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada faktor produksi tenaga kerja 

adalah : 

1. Tersedianya tenaga kerja 

 Setiap proses produksi diperlukan tenaga kerja yang cukup memadai. 

Jumlah tenaga kerja yang diperlukan, perlu disesuaikan dengan kebutuhan 

sampai tingkat tertentu sehingga jumlah optimal. Jumlah tenaga kerja yang 

diperlukan ini memang masih banyak dipengaruhi dan dikaitkan dengan 

kualitas tenaga kerja, jenis kelamin, dan upah tenaga kerja. 

2. Kualitas tenaga kerja 

 Dalam proses produksi, apakah itu proses produksi barang-barang 

pertanian atau bukan, selalu diperlukan spesialisasi. Persedian tenaga kerja 

spesialisasi ini diperlukan sejumlah tenaga kerja yang mempunyai 

spesialisasi pekerjaan tertentu, dan ini tersedianya adalah dalam jumlah yang 

terbatas. Bila masalah kualitas tenaga kerja ini tidak diperhatikan, maka akan 

terjadi kemacetan dalam proses produksi. 

3. Jenis kelamin 

Kualitas tenaga kerja juga dipengaruhi oleh jenis kelamin, apalagi dalam 

proses produksi pertanian. Tenaga kerja peria mempunyai spesialisasi dalam 
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bidang pekerjaan tertentu seperti mengolah tanah, dan tenaga kerja wanita 

mengerjakan tanaman. 

4. Tenaga kerja musiman 

Dalam usahatani sebagian besar tenaga kerja berasal dari keluarga 

petani sendiri. Tenaga kerja keluarga ini merupakan sambungan keluarga 

pada produksi pertanian secara keseluruhan dan tidak perlu dinilai dengan 

uang tetapi terkadang juga membutuhkan tenaga kerja tambahan misalnya 

dalampenggarpan tanah baik dalam bentuk pekerjaan ternak maupun tenaga 

kerja langsung sehingga besar kecilnya upah tenaga kerja ditentukan oleh 

jenis kelamin. Upah tenaga kerja ternak umumnya lebih tinggi daripada upah 

tenaga kerja manusia (Mubyarto,2002). 

C. Lahan 

 Menurut Jayadinata (1992), Lahan merupakan tanah yang sudah ada 

peruntukannya dan umumnya ada pemiliknya (perorangan atau lembaga). 

Berdasarkan segi geografi, lahan merupakan tanah yang tetap dalam 

lingkungannya dan kualitas fisik tanah sangat menentukan fungsinya. Sedangkan 

menurut segi ekonomi, lahan adalah sumber alamiah yang nilainya tegantung 

dari produksinya. Lahan merupakan  suatu komoditi yang meiliki harga, nilai, 

dan biaya. 

 Manurut mubyarto, luas lahan adalah keseluruhan wilayah yang menjadi 

tempat penanaman atau mengerjakan proses penanaman. Luas lahan menjamin 

jumlah atau hasil yang akan diperoleh petani. Jika luas lahan meningkat maka 

pendapatan petani akan meningkat, demikian juga sebaliknya. Sehingga 
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hubunganantara luas lahan dengan pendapatan petani merupakan hubungan yang 

positif. Di Negara agraris seperti Indonesia, lahan merupakan faktor produksi 

yang pal ing penting dibandingkan dengan factor produksi yang lain karena balas 

jasa yang diterima oleh lahan lebih tinggi dibandingkan dengan factor produksi 

yang lain.  

D. Produksi 

Produksi adalah usaha menciptakan dan meningkatkan keguanaan suatu 

barang untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya sekarang tepung, tepung 

merupakan bahan baku yang manfaatnya baru terasa bila telah diubah menjadi 

roti, usaha pembuatan tepung menjadi barang siap konsumsi untuk dapat 

melakukan kegiatan produksi seorang produsen membutuhkan faktor faktor 

produksi. Atau proses mengubah input menjadi output dan produksi meliputi 

semua kegiatan untuk menciptakan/menambah nilai/guna suatau brang/jasa 

(Soekartiwi, 2002). 

Kegiatan produksi sangat berperan penting dalam kegiatan ekonomi 

karena menyangkut kebutuhan manusia. Tanpa adanya produksi persedian 

konsumsi akan menjadi langkah dan masyarakat akan mengalami kesulitan 

dalam memenuhi kebutuhannya. Oleh sebab itu, manusia harus berusaha 

memproduksi barang dan jasa agar alat pemuas kebutuhannya terpenuhi. 

E. Harga 

Harga merupakan salah satu penentu keberhasilan suatu usaha karena harga 

menentukan seberapa besar keuntungan yang akan diperolah pada suatu usaha 
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dari suatu penjualan produknya baik berupa barang maupun jasa. Menurut 

Kother adalah: harga adalah sejumlah uang yang dibebankan untuk sebuah 

produk atau jasa. Secara lebih luas, harga adalah keseluruhan nilai yang 

ditukarkan konsumen untuk mendapatkan keuntungan dari kepemilikan terhadap 

sebuah produk atau jasa. Sedangkan Stanton mendefinisikan harga: “Price is the 

amount of money and or good needed to acquire some combination of another 

good and its companying servis”. Pengertian di atas mengandung arti bahwa 

harga adalah sejumlah uang dan atau barang yang dibutuhkan untuk 

mendapatkan kombinasi dari barang yang lain yang disertai dengan pemberian 

jasa. Harga merupakan elemen dari bauran pemasaran yang bersifat fleksibel, 

dimana suatu saat akan stabil dalam waktu tertentu tetapi dalam seketika harga 

dapat juga meningkat atau menurun dan juga merupakan satu-satunya yang 

menghasilkan pendapatan dari penjualan (Antariksa, 2009). 

Harga sebagai jumlah nilai uang yang berdasarkan akumulasi dari biaya-

biaya yang telah ditentukan sebelumnya yaitu price list (merupakan harga pokok 

produk), discount (sejumlah biaya yang diperuntukkan atas sebagai potongan 

harga), allowance (sejumlah biaya yang diperuntukkan atas ketidaksesuian atau 

kerusakan produk), dan tax (sejumlah biaya yang diperuntukkan atas beban 

pajak). Harga sebagai petunjuk formal mengenai sejumlah uang atau barang dan 

jasa yang dibutuhkan untuk mendapatkan pemberian sejumlah barang dan jasa 

(Anonimous, 2012). 
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2.4 Kehidupan Sosial Petani 

 Pola hubungan sosial ada bermacam-macam seperti dalam hubungan kerja 

sama, tolong menolong atau gotong royong sesame anggota masyarakat. Sifat sosial 

manusia berasal dari kenyataan bahwa untuk mempertahankan hidupnya menusia harus 

menyandarkan dirinya kepada orang lain beberapa faktor yang terkait dalam perubahan 

sosial seperti lingkungan fisik terhadap manusia, bentuk organisasi sosial, hubungan 

antar kelompok dan fenomena kultur kesenian, pengetahuan dan lain sebagainya. 

Karakteristik Indonesia sebagai Negara agraris yang sebagaian besar bermata 

pencaharian dibidang pertanian. Yang keberadaan penduduknya manyoritas tinggal di 

pedesaan dan menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. 

Dalam kehidupan sosial petani memiliki konsep kondisi sosialnya yang meliputi 

kemampuan sosial ekonomi masyarakat perdesaan dalam memenuhi kebutuhan hidunya, 

membina keluarga, dan membangun pemukiman layak dan sesuai standar. Kemampuan 

dalam pemenuhan kebutuhan permukiman masyarakat dilatar belakangi status sosial 

keluarga, yang dimana dimaksud adalah keterbatasan rumah tangga petani yang bisa 

dilihat dari segi pendapatannya atau penghasilannya ada yang cukup da nada yang lebih. 

Kehidupan sosial ekonomi petani yang dapat berkaitan dengan peningkatan taraf 

hidup hidupnya. Dimana sektor pertanian merupakan sektor utama penyerap tenaga 

kerja di Indonesia. Aspek sosial merupakan aspek yang tidak biasa terlepas dalam 

kehidupan manusia. Dalam hal ini, aspek sosial meliputi intraksi sosial masyarakat 

petani, tingkat pendidikan, dan kesejahteraan petani. 

Konsep dan pengukuran tingkat kesejahteraan masyarakat yang sellama ini 

berkembang dan digunakan oleh beberapa Negara selalu mengukur ukuran yang bersifat 
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multidimensi.Hal ini dapat dijangkau karena isu kesejahteraan masyarakat memiliki 

kompleksitas permasalahan yang sangat beragam dapat diselesaikan melalui pendekatan 

satu dimensi/variable pengukuran kesejahteraan yang digunakan oleh Negara-negara 

maju di dunia hingga saat ini.Indeks pengukuran kesejahteraan dilihat dari indeks 

kualitas hidup, kesehatan, keamanan, kehidupan keluarga. 

2.5 Penelitian Terdahulu yang Relaven 

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh penelitian lain yang dimana 

sebagai pembanding dari judul penelitian saat ini, yang mengkaji tentang Dampak 

Eksistensi Perusahaan Kelapa Sawit Terhadap peningkatan Pendapatan Rumah Tangga 

Tani (Studi Kasus. Pt. Bumi Maju Sawit) di Desa Taripa, Kecamatan Angkona, 

Kabupaten Luwu Timur. 

Tabel 2. Hasil Analisis Terdahulu 

No Judul Penelitian Metode Analisis 

Data 

Hasil Penelitian 

1. Dampak 

keberadaan pabrik 

kelapa sawit (PKS) 

di Desa Senama 

Nenek Kecamatan 

Tapung Hulu 

Kabupaten Kampar 

(2010) 

Metode survey 

dengan pendakatan 

Partisipatory Rural 

Apraisal (PRA). 

Pengambilan sample 

dilakukan dengan 

cara purposive 

sampling terhadap 

masyarakat yang ada 

di sekitar pabrik 

kelapa sawit di desa 

Senama Nenek. 

- Dampak positif keberadaan 

pabrik kelapa sawit adalah 

peluang kerja dan berusaha 

semakin banyak, 

berkembangnya ekonomi 

masyarakat, pemasaran 

TBS jadi semakin mudah 

dan murah, dan sarana dan 

prasana semakin banyak. 

- Dampak negatif keberadaan 

pabrik kelapa sawit bagi 

masyarakat, baik petani 

kelapa sawit maupun bagi 

masyarakat yang bukan 

petani kelapa sawit, adalah 

mulai memudarnya nilai-

nilai kebersamaan, 

kecemburuan sosial di 

masyarakat dll. 
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2. Pengaruh 

keberadaan dan 

perkebunan kelapa 

sawit (PT. Tani 

Prima Makmur) 

terhadap kondisi 

sosial ekonomi 

karyawan di Desa 

Mendikon 

Kecamatan 

Amonggedo 

Kabupaten 

Konawe (2017) 

Pemilihan informan 

dalam penelitian ini 

menggunakan 

metode sensus yakni 

mengambil sebanyak 

43KK, yang masuk 

bekerja sebagai 

karyawan 

diperusahaan 

perkebunan kelapa 

sawit. 

Adanya perkebunan kelapa 

sawit di Desa Mendikonu 

memiliki pengaruh positif 

karena meningkatkan 

hubungan intraksi sosial 

yang baik ditengah-tengah 

kehidupan bermasyarakat 

dan terbentuknya hubungan 

kerja sama anatara 

perusahaan dalam 

pengelolahan perkebunan 

kelapa sawit. 

3. Dampak 

keberadaan 

perkebunan sawit 

kaltim lestari 

terhadap 

pendapatan 

masyarakat Desa 

Sabintangtulung 

Kecamatan Muara 

Kaman (2020) 

Analisis data yang 

digunakan dalam 

penelitian ini adalah 

analisis deskriptif 

kuantatif.  

Sebelum adanaya 

perusahaan perkebunan 

kelapa sawit rata-rata 

pendapatan dari 47 

responden sebesar 

73.750.000 dan jika 

dikonversikan kedalaman 

bentuk beras sebesar 523,04 

kg/bulan. Sedangkan pada 

tahun 2020 pendapatan 

responden sebesar Rp. 

132.400.000 dan jika 

dikonversiakan kedalaman 

bentuk beras sebesar 244,95 

kg/bulan 

4. Dampak 

keberadaan 

perusahaan kelapa 

sawit Pt. Nusa Ina 

Group Terhadap 

kondisi sosial 

ekonomi 

masyarakat (studi 

kasus desa Kobi 

Mukti Kecamatan 

Seram Utara Timur 

Kobi) 2017 

Besarnya sample 

yang di pilih yaitu 

diambil 28 persen 

dari 300 populasi 

sehingga besar 

sample yaitu 30 

rumah tangga petani 

yang ada pada Desa 

Kobi Mukti. 

- Kondisi sosial ekonomi 

masyarakat terkait dengan 

hubungan sosial, gotong 

royong, sebelum adanya 

perusahaan cendrung 

meningkat jika 

dibandingkan sesudah 

perusahaan. 

- Kondisi perekonomian 

masyarakat Desa Kobi 

Mukti cendurung menurun 

sebelum sebelum adanya 

perusahaan, jika 

dibandingkan dengan 

adanya perusahaan 
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5. Dampak eksistensi 

perusahaan kelapa 

sawit terhadap 

kondisi sosial 

ekonomi 

masyarakat di Desa 

Babana Kecamatan 

Budong-Budong 

(2020) 

Analisis data yang 

digunakan dalam 

penelitian ini adalah 

mengambil data 

mentah yang 

dihasilkan dari 

koesioner. 

Kehidupan sosial 

masyarakat masyarakat di 

Desa Banana dilihat dari 

aspek pendidikan sangatlah 

baik setelah adanya 

perusahaan karena 

memberikan dampak yang 

sangat positif bagi kondisi 

pendidikan masyarakat, 

sebelum adanya perusahaan 

pendapatan sangat rendah 

dan ketika setelah ada 

perusahaan pendapatan 

masyarakat meningkat. 

 

2.6 Kerangka Pemikiran 

Luwu Timur kaya akan hasil pertaniannya yang dimana hampir seluruh 

penduduknya berprofesi sebagai petani. Hasil pertanian yang dimaksud disini adalah 

hasil pertanian mulai dari tanaman pangan maupun perkebunan yang salah satunya hasil 

perkebunannya adalah kelapa sawit. Hal ini mendorong munculnya berbagai 

perusahaan-perusahaan yang pengelolaannya terfokos pada kelapa sawit khususnya di 

desa Mantadulu.  

Perusahaan tersebut memperkajan masyarakat setempat dengan upah yang telah 

disepakati oleh perusahaan. Hal ini tentunya membawa dampak terhadap peningkatan 

pendapatan rumah tangga tani sawit. Peningkatan pendapatan disini yang di maksud 

adalah berubahnya pendapatan petani sawit dikarenakan adanya pabrik yang didirikan 

di Desa Mantadulu. Adanya pabrik tersebut memberikan dampak pula pada masyarakat 

sekitar pabrik sebab terciptanya peluang pekerjaan untuk masyarakat sehingga dapat 

membantu kesejahteraan masyarakat serta mengembangkan sosial ekonominya. 
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Namun, dua aspek yang ingin penulis lihat dari dampak berdirinya pabrik kelapa 

sawit. Pertama tentang pendapatan petani kelapa sawit sebelum dan setelah adanya 

pabrik PT. Bumi Maju Sawit. Kedua, tentang kehidupan sosial masyarakatnya 

meningkat diantaranya intraksikesejahteraan masyarakat dan tingkat pendidikannya. 

Oleh karena itu, penulis membandingkan perubahan sosial dan pendapatan masyarakat 

petani sawit sebelum dan sesudah berdirinya pabrik kelapa sawit. 

Dampak dari adanya perusahaan membawa perubahan masyarakat setempat.Hal 

tersebut dapat dilihat perubahan masyarakat dari segi sosial serta mata pencaharian dan 

pendapatan ekonomi masyarakat yang bermitara langsung dengan perusahaan saat ini. 
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Untuk lebih jelasnya skema konsepnya dapat dilihat dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 : Kerangka Pemikiran Dampak Eksistensi Perusahaan Kelapa Sawit  

                   PT. Bumi Maju Sawit Di Desa Mantadulu Kecamatan Angkona, 

                   Kabupaten Luwu Timur.  
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III. METODE PENELITIAN  

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Mantadulu, Kecamatan Angkona, Kabupaten 

Luwu Timur. Waktu yang digunakan untuk penelitian ini dari bulan Juni samapai 

Agustus 2022, agar hasil dari penelitian sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh 

peneliti penetapan lokasi didasarkan atas pertimbangan bahwa Desa Mantadulu, 

Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu daerah penghasil 

perkebunan kelapa sawit di Sulawesi Selatan. 

3.2 Tekhnik Penentuan Sampel 

Metode pengembilan sampel ini dilakukan dengan motode survey yaitu 

melakukan wawancara secara langsung dan terbuka dengan petani kelapa sawit dengan 

melalui pengamatan dilapangan secara langsung. Wawancara dilakukan secara 

perorangan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang tersusun dalam satu 

konsioner. 

Tekhnik penentuan sampel dalam penelitian dilakukan menggunakan teknik 

purposive sampling atau dengan sengaja yang dimana petani sawit bermitra langsung 

dengan perusahaa PT. Bumi Maju Sawit.Sampel pada penelitian ini berjumlah 30 orang 

yang mewakili petani sawit di Desa Mantadulu dengan mengambil 10% dari populasi 

yang berjumlah 300 orang petani kelapa sawit di Desa Mantadulu, Kecamatan 

Angkona, Kabupaten Luwu Timur. 
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3.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis penelitian ini ada dua yaitu data primer dan sekunder: Menurut Suyanto 

(2005), berdasarkan drajat sumbernya, data dapat dikelompokkan menjadi dua yakni:  

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama atau 

sumber asli (langsung dari informan), misalnya dari individu atau perorangan dan 

yang lainnya merupakan sumber utama data penelitian. 

Untuk memperoleh data yang akurat maka tekhnik pengumpulan data dalam 

penelitian ini dilakukan langsung pada objek sasaran yaitu dengan menggunakan 

teknik sebagai berikut: 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua atau bukan 

dari sumber aslinya. Data sekunder ini biasa berbentuk data yang tersaji dalam 

bentuk tabel, grafik, internet dan lain sebagainya. Sumber data sekunder juga dapat 

berasal dari peneliti sebelumnya, lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan lain 

sebagainya. 

3.4 Tekhnik Pengumpulan Data 

Tekhnik pengmpulan data berupa suatu pertanyaan tentang sifat, keadaan, 

kegiatan tertentu dan sejenisnya. Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan 

suatu informasi yang dibutuhkan mencapai tujuan penelitian. Adapun teknik-teknik 

pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 
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1. Observasi  

Suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dangan mengamati melihat 

dan mengambil suatu data yang dibutuhkan di lokasi penelitian tersebut. Observasi 

juga bias diartikan sebagai proses kompleks. 

2. Wawancara  

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan 

melalui tatap muka langsung dengan narasumber dengan cara Tanya jawab 

langsung.  

3. Dokumentasi  

Suatu pengumlupan data dengan cara melihat langsung sumber-sumber 

dokumen yang terkait. Dengan arti lain bahwa dokumentasi sebagai pengambilan 

data melalui dokumen tertulis maupun elektronik. Digunakan sebagai pendukung 

kelengkapan data yang lain. 

4. Studi Lileratur 

Studi lileratur adalah mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan masalah 

yang dibahas, baik pendapatannya sebagai dasar teori maupun sebagai pembanding 

dalam pemecahan masalah. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan berbagai 

informasi dari berbagai dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai sumber 

referensi dalam penelitian. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengambil data 

mentah yang dihasilkan dari konsioner Desa Mantadulu, Kecamatan Angkona, 
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Kabupaten Luwu Timur, Provensi Sulawesi Selatan, terhadap berdirinya perusahaan 

kelapa sawit PT. Bumi Maju Sawit (BMS). 

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan metode survey 

deskriptif kualitatif yaitu metode untuk mengetahui dan memberikan gambaran 

mengenai data primer dan sekunder yang telah diperoleh secara sistematis maka 

langkah berikutnya sebagai tahap yang sangat penting adalah mewujudkan suatu 

jawaban yang tujuannya penelitian tersebut. 

Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis kualitatif, 

dimulai dengan melakukan wawancara mendalam dengan responden, responden dalam 

penelitian ini yaitu petani sawit. Pada saat wawancara, peneliti merekam wawancara 

dan mencatat hal-hal penting dari jawaban responden yang nantinya akan akan 

dicocokkan antara catatan dengan merekam hasil wawancara. Setelah melakukan 

wawancara, analisis data dimulai dengan membuat transkip hasil wawancara, dengan 

memutar kembali rekaman hasil wawancara, mendengarkan dengan baik, kemudian 

menuliskan kata-kata dan juga data-data yang di dengar sesuai dengan apa yang di 

rekam tersebut. 

Setelah peneliti menulis hasil wawancara tersebut kedalam transkip, selanjutnya 

peneliti harus membaca secara cermat untuk kemudian dilakukan redukasi data dan 

menyusun hasil wawancaranya secara konkret yang dimana data mentah tersebut adalah 

data yang secara fakta atau benar dari responden. 
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3.6 Definisi Operasional 

Dampak adalah imbas, akibat, atau pengaruh yang terjadi baik itu secara 

negative maupun secara positif dari sebuah tindakan yang dilakukan satu/sekelompok 

orang yang melakukan kegiatan tertentu. Dalam penelitian ini adalah dampak 

keberadaan perusahaan kelapa sawit Pt. Bumi Maju Sawit (BMS), Di Desa Mantadulu, 

Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, Provensi Sulawesi Selatan. 

Dalam definisi operasional ada beberapa pengertian yang berkaitan denga pokok 

pembahasan materi penelitian untuk dijadikan acuan, definisi tersebut adalah: 

1. Eksistensi merupakan sebuah keberadaan dimana suatu tempat atau wilayah bisa di 

akui. 

2. Kehidupan ekonomi masyarakat adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam 

kelompok masyarakat yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, mata 

pencaharian serta pendapatan masyarakat. 

3. Rumah tangga petani ialah satu orang dalam rumah tangga melakukan kegiatan yang 

menghasilkan prodak pertanian dengan tujuan untuk memperoleh 

pendapatan/keuntungan atas resiko sendiri yang dikerjakan dari hasil pertanian 

4. Petani adalah seorang yang bergerak dibidang pertanian, dengan bercocok tanaman 

yang dimana dimulai dari hulu hingga hilir (dari pengelohan lahan sampai 

menghasilkan produksi tanamannya) 

5. Pendapatan masyarakat, dimana pendapatan yang dimaksud dalam hal ini seberapa 

besar jumlah uang yang didapat atau diterima masyrakat dari perkebunan kelapa 

sawit 
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6. Mata pencaharian adalah pekerjaan sampingan yang dimana masyrakat tidak 

berpatokan dengan gaji di perkebunan kelapa sawit 

7. Kehidupan sosial masyarkat  adalah kerja sama dalam berbagai bidang kehidupan 

masyarakat sebagai makhluk sosial., baik bertujuan positif maupun negatif 

8. Kesejahteraan yang dimaksud adalah kondisi manusia yang dalam keadaan damai, 

sehat dan makmur 

9. Tingkat pendidikan yang dimaksud adalah tahapan pendidikan yang berkelanjutan, 

atau berjenjang 
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IV. GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN 

4.1 Sejarah Berdirinya PT. Bumi Maju Sawit 

PT. Bumi Maju Sawit (BMS) badan usaha yang bergerak dibidang perdangan, 

industri, pertanian, jasa dan angkutan, berdasarkan akte No. 4 tanggal 16 januari 2004. 

Saat ini PT. Bumi Maju Sawit (BMS) berdiri di Desa Mantadulu, Kecamatan 

Angkona Kabupaten Luwu Timur, Provensi Sulawesi Selatan yang  beroperasi sejak 10 

januari tahun 2008. Dengan berkapasitas 30 ton TBS/jam, pembangunan dan 

pengoprasian pabrik ini bekerja sama dengan PTPN XIV yang tertuang pada perjanjian 

BOT (Built, Opration and Transfer) No. 7 tanggal 25 oktober 2004. Bahan baku kelapa 

sawit diproleh dari kebun inti dan plasma PTPN XIV dan perkebunan rakyat. 

Pengorprasian pabrik ini didukung oleh tenaga kerja yang direkrut dari masyarakat 

daerah setempat dengan diberikan pelatihan terlebih dahulu agar bisa meningkatkan 

potensi dan kualitas karyawan. 

PT. Bumi Maju Sawit memili luas lahan 141 ha dengan mencangkup 2 desa yakni 

Desa Mantadulu dan Desa Taripa dengan hasil produksinya 139,672 ton dengan rata-rata 

22,43 ton/ha. Perusahaan ini berdiri dengan maksud mengembangkan kualitas bisnis dan 

meningkatkan ekonomi masyarakat terutama masyarakat sekitar. 

4.2 Sejarah Terbentuknya Desa Mantadulu 

Sejarah Desa Mantadulu diawali dengan program pemerintah RI, yang 

mengadakan transmigrasi guna pemerataan penyebaran penduduk diseluruh wilayah 

Indonesia. Salah satu penempatannya adalah diwilayah Angkona ini. Pada awalnya 

angkona juga merupakan daerah wilaah Kecamatan Malili, yang kemudian dilakukan 
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pembentukan kecamatan baru sebagai salah satu cara melakukan pendekatan pelayanan 

terhadap masyarakat. Dengan adanya kedatangan masyarakat trasimigrasi otomatis akan 

terbentuk suatu pemerintahan baru yang akan mengelolah/memberdayakan masyarakat 

setempat. Inilah cikal bakal desa ini. Oleh karena pada awalnya tidak akan mungkin 

dilakukan pembentukan desa langsung maka wilayah ini masuk kewilayah dari desa 

Tampinna. Dari Desa Tampinna pada tahun 1981, dikarenakan memiliki wilayah yang 

cukup luas serta keinginan sebagian besar warga untuk memisahkan diri dari wilayah 

Tampinna Kecamatan Malili maka dilaksanakan pemakaran induk dari Desa Tampinna 

menjadi Desa Mantadulu dan hasil pemekaran Desa Tampinna adalah menjadi Desa 

Mantadulu. 

4.3 Letak Geografis Desa Mantadulu 

Desa Mantadulu memiliki wilayah yang sangat luas karena 2/3 wilayahnya adalah 

hutan termasuk didalamnya adalah kawasan pelestarian alam sejumlah 2.902,75 ha, 

hutan lindug dan produksi 105,01 ha, hutan produksinya diberi batasan karena sebagian 

wilayahnya dijadikan hutan lindung agar terhindar dari bencana alam, luas area hutan 

produksi sebanyak 668,18 ha, wilayah pemukiman 125 ha, dan memiliki wilayah 

perkebunan masyarakat dan perkebunan perusahaan kelapa sawit PT. Bumi Maju Sawit 

(BMS) Dan wilayah persawahan luasnya 1.527 ha, jadi luas total Desa Mantadulu 

keseluruhan mencapai 6.576,03 ha, merupakan daerah administratif yang luas jika 

melihat kedesa lainnya yang terdapat di Kecamatan Angkona adalah menjadi salah satu 

desa yang memiliki wilayah administratif luas karena hutannya, namun demikian 

dengan besarnya wilayah yang harus dikembangkan oleh pemerintah Desa Mantadulu 
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maka hal itu dirasa akan sangat membantu dalam meningkatkan potensi yang terdapat d 

Desa Mantadulu pada masa ke masa.  

Secara geografis Desa Mantadulu merupakan salah satu Desa di Kecamatan 

Angkona yang mempunyai luas wilayah mencapai 6.576,03 ha. Dengan jumlah 

penduduk Desa Mantadulu sebanyak 2,386 jiwa. Desa Mantadulu merupakan salah satu 

Desa dari 10 (Sepuluh) yang ada di Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur, Desa 

Mantadulu berada pada ketinggian ± 30 Mdl berada di titik kordinat bujur 120.929.603 

bujur timur dan kordinat lintang -2.523681 lintang selatan dengan curah hujan ± 150 

Mm, rata-rata suhu udara 23º- 32º celcius. Bentuk wilayah pemukiman berombak hanya 

1%. Desa Mantadulu terletak di sebelah utara Kecamatan Angkona yang apabila 

ditempu dengan memakai kendaraan menghabiskan waktu selama ± 60 Menit (1 jam)  

4.4 Luas Lahan 

Luas lahan merupakan salah satu komponen dalam lingkungan sebagai tempat 

berpijak manusia dan beraktifitas hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Luas lahan 

Desa Mantadulu secara keseluruhan mancapai 6.576,03 Ha yang terdiri dari tanah darat 

di antaranya ada hutan, perkebunan, pemerintah, masyarakat, pemukiman penduduk dan 

tanah sawah. 

4.5 Kondisi Demografis 

Kondisi demografis ialah suatu informasi kependudukan di suatu wilayah maupun 

kondisi masyarakat dalam suatu wilayah yang diantaranya keadaan penduduk, jumlah 

kependudukan secara keseluruhan dan berdasarkan jenis kelaminnya.  

a. Keadaan Penduduk 
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Penduduk merupakan salah satu faktor penting bagi suatu wilayah/desa yang 

mempengaruhi perkembangan suatu daerah, penduduk yang padat akan 

berpengaruh dengan tingginya tingkat kependudukan, dengan di imbanginya 

sumber daya manusia yang berkualitas diberbagai bidang sehingga mempercepat 

kemajuan suatu daerah dan sebaliknya. Oleh karna itu dari perkembangan dan 

menjaga kualitas sumber daya manusia sehingga dapat meningkatkan persaingan 

dan menjadi sumber daya yang dapat di manfaatkan sehingga menjadi pendapatan 

penduduk dan sebagai pembangunan daerah.  

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jumlah penduduk di Desa Mantadulu sebanyak 2,386 jiwa, yang meliputi laki-laki 

dan perempuan. Jumlah penduduk laki-laki 1,190 jiwa dan jumlah penduduk 

perempuan 1,196 jiwa yang terdapat dari 5 Dusun yang ada di Desa Mantadulu  

4.6 Kondisi Pertanian 

Kondisi pertanian di Desa Mantadulu cukup memadai yang dimana terdapat 

komoditas tanaman pangan, komoditas tanaman perkebunan dan memiliki luas lahan 

masing-masing. Luas lahan persawahan 1.527 ha, luas lahan perkebunan 2,887,9.300 ha. 

Luas lahan perkebunan memang lebih luas dibandingkan luas lahan persawahan karena 

masyarakat memang lebih berdominan sebagai petani perkebunan yaitu perkebunan 

kelapa sawit. 
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BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1 Identitas Responden  

Jumlah dalam penelitian ini adalah sebanyak 30 orang yang dimana mewakili 

petani sawit Desa Mantadulu. Pengambilan data untuk penelitian ini dilakukan dengan 

sengaja yang dimana melakukan wawancara terbuka terhadap responden yaitu petani 

sawit di Desa Mantadulu. Semua anggota dari populasi mendapatkan kesempatan untuk 

di wawancara dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang luas bagi peneliti. 

Indentitas informan yang dipilih didasarkan identitas seperti : nama, alamat, umur, 

pekerjaan, jumlah tanggungan keluarga yang ada di Desa Mantadulu, Kecamatan 

Angkona, Kabupaten Luwu Timur. Karakteristik responden yang meliputi umur, jumlah 

tanggungan keluarga, dan pekerjaan responden. Secara lengkap karakteristik responden 

antara lain sebagai berikut: 

a. Karakteristik Umur 

Umur merupakan salah satu faktor penunjang dalam suatu kegiatan usaha 

yang akan dikelola. Dikarenakan semakin tua umur pemgrajin maka dapat berakibat 

pada fisik yaitu fisik mulai lemah dalam melakukan pekerjaan.  Tetapi dari sisi lain 

semakin tua umur pengrajin maka semakin banyak pengalaman yang didapat dalam 

melakukan suatu usaha atau pekerjaan. Untuk mengantisipasi kelemahan pada fisik 

pengrajin dapat memanfaatkan tenaga dalam keluarga dan tenaga kerja upahan. 

Adapun karakteristik dari reponden menunjukkan umur petani dapat dilihat sebagai 

berikut. 
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Tabel 3. Golongan Umur Petani Responden Kelapa Sawit di Desa Mantadulu, 

Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur. 

No Umur Jumlah (Orang) Persentase (%) 

1. 30-41 10 33,33 

2. 42-48 11 36,67 

3. 49-56 9 30,00 

Jumlah 30 100,00 

        Sumber: Data primer setelah diolah,2022. 

Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan bahwa umur 30-41 sebanyak 10 orang 

dengan presentase (33,33%), umur 42-48 sebanyak 11 orang dengan presentase 

(36,67%), sedangkan umur 49-56 sebanyak 9 orang dengan presentase (30,30%). 

Hal ini dapat dikatakan umur petani responden tergolong produktif dan masih 

mampu menerima informasi yang diberikan kepadanya untuk diterapkan di usaha 

taninya. 

b. Karakteristik  Jumlah Tanggungan Keluarga  

Dari hasil data penelitian yang telah di lakukan jumlah tanggugan keluarga 

pada petani kelapa sawit yaitu berkisar dari 1-7 orang, dan jumlah tanggungan 

keluarga meliputi anak, istri,dan keluarga yang menjadi tanggungan keluarga, dapat 

dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 4. Karakteristik  Responden Menurut Jumlah Tanggungan Keluarga di Desa 

Mantadulu Kecamatan Angkona Selatan Kabupaten Luwu Timur. 

No Tanggungan Keluarga Jumlah  (Orang) Persentase (%) 

1. 2–3 12 40,00 

2. 4–5 14 46,67 

3. 6–7 4 13.33 

Jumlah  30 100,00 

Sumber: Data primer yang diolah,2022. 
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Tabel 4 menunjukkan bahwa jumlah tanggungan keluarga petani 2-3 orang 

sebanyak( 40,00%), Kemudian sebanyak 4-5 orang sebanyak 14 orang atau 

(46,67%), 6-7 berjumlah 4 orang atau (13,33%). Hal ini menunjukkan bahwa 

keadaan demikian sangat mempengaruhi kesejahteraan keluarga untuk untuk 

meningkatkan produksi. 

c. Pengalaman Berusahatani 

Pengalaman berusaha tani adalah salah satu indikator dari responden yang 

dimana secara tidak langsung sebagai pengukur keberhasilan yang dilakukan petani 

secara tidak langsung. Petani yang dikatakan berpengalaman dalam berusahatani 

adalah petani yang mampu meningkatkan sarana produksi dan produktivitasnya 

dalam berusahatani.  

Tabel 5. Jumlah Responden Berdasarkan Pengalaman Berusahatani Di Desa 

Mantadulu,Kecamatan Angkona,  Kabupaten Luwu Timur. 

No Pengalaman Berusahatani Jumlah Persentase (%) 

1. 4-11 23 76,67 

2. 12-23 7 23,33 

Jumlah 30 100,00 

Sumber: Data Primer Diolah, 2022 

Tabel 5 menunjukkan bahwa pengalaman usahatani  dari responden yang 

paling banyak  adalah pada kisaran 4 -11 tahun yaitu  (76,67%) berjumlah 23 orang, 

responden dengan berpengalaman usahatani 12-23 tahun yaitu (23,33%) atau 

berjumlah 7 orang. 
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d. Tingkat Pendidikan 

Tabel 6. Tingkat pendidikan responden di Desa Mantadulu, Kecamatan        

Angkona, Kabupetan Luwu Timur. 

No Tingkat Pendidikan Jumlah (Orang) Presentase (%) 

1. SD 11 36,7 

2. MTS 5 16,7 

3. SMP 7 23,7 

4. SMA 5 16,7 

5. SARJANA 5 16,7 

     Jumlah 30 100 

Sumber: Data Primer Diolah 2022 

 Tabel 6 memperlihatkan bahwa manyoritas penduduk mencapai pendidikan 

Sekolah Dasar (SD) mencapai 11 orang dengan persentasenya Madrasah 

Tsanawiyah (MTS) 5 orang dengan presentase 16,7%, Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) sebesar 7 orang presentase 23,7%, Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 5 

orang atau 16,7%, sedangkan yang perguruan tinggi (S1) sebesar 5 orang atau 

16,67%. 

5.2 Dampak Keberadaan Perusahaan Kelapa Sawit 

Dampak berdirinya perusahaan yakni bisa meningkatkan pendapatan di suatu 

daerah tempat di Desa Mantadulu.Perusahaan ini mampu juga memperluas lapangan 

pekerjaan, meningkatkan produktivitas dan daya saing pekerjaan. 

Dampak keberadaan perusahaan kelapa sawit di Desa Mantadulu sangat 

bermanfaat sehingga dapat membantuperubahan kehidupan sosial dan ekonomi petani 

terutama petani perkebunan kelapa sawit. 

 Bapak AS mengatakan: 

“Sebelum menanam kelapa sawit tanaman yang ku tanam itu adalah 

tanaman kakao tapi saya ganti dengan perkebunan kelapa sawit karena 
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kakao saya terserang hama dan penyakit dan saya fikir menanam sawit 

mempunyai peluang yang bagus”.( 5 juli 2022) 

Sebelum berdirinya perusahaan kelapa sawit PT. Bumi Maju Sawit tidak banyak 

petani berkomoditi kelapa sawit hanya beberapa petani saja yang berkomoditi kelapa 

sawit dan setelah adanya perusahaan kelapa sawit PT. Bumi Maju Sawit sebagian petani 

yang tergiur untuk menanam kelapa sawit karena para petani berfikir mempunyai 

peluang besar dari hasil perkebunan kelapa sawit dan bahkan sebagian petani yang 

beralih fungsi lahan perkebunannya, dulunya sebagai petani kakaomengalih fungsikan 

lahan mereka menjadi lahan perkebunan kelapa sawit. Lahan petani dari 30 informan 

sebelum dialih fungsikan sampai menjadi lahan perkebunan kelapa sawit, bisa dilihat 

pada tabel berikut ini: 

Tabel 7. Luas Lahan Responden Di Desa Mantadulu, Kecamatan Angkona, Kabupaten 

Luwu Timur 

No. Komoditi Luas Lahan (ha) Persentase (%) 

Sebelum Setelah  Sebelum  Setelah  

1. Kakao 61 8 73,5 6,5 

2. Sawit  22 115 26,5 93,5 

       Jumlah  83 123 100 100 

 Sumber : Data Primer Diolah,2022  

Tabel 7 menunjukkan hasil perhitungan luas lahan dari 30 responden dan bisa 

dibedakan sebelum dan setelah berdirinya perusahaan PT. Bumi Maju Sawit, luas lahan 

perkebunan kelapa sawit yang dulu berkisaran 22 ha dengan presentase (26,5%) menjadi 

115 ha dengan presentaenya (93,5%) tentu lebih tinggi karena pengalihan lahan 

responden dan terbukanya lahan baru didaerah pegunungan untuk dijadikan perkebunan 

kelapa sawit, hal ini terjadi karena adanya perusahaan PT. Bumi Maju Sawit di Desa 

Mantadulu, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur. 
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Hasil wawancara bersama bapak AS mengatakan bahwa: 

“Sebenarnya masyarakat disini yang merasakan dampaknya perusahaan ini 

bukan hanya petani tapi masyarakat yang bukan sebagai petani juga”.(5 

Juli 2022) 

       Setelah adanya PT. Bumi Maju  Sawit bukan hanya petani saja yang merasakan 

dampaknya dari berdirinya perusahaan tersebut melainkan masyarakat yang bukan 

berprofesi sebagai petani yang tinggal di daerah Desa Mantadulu dan masyarakat desa 

yang berdekatan dengan Desa Mantadulu juga merasakan dampaknya perusahaan 

tersebut dan salah satu dampaknya seperti meningkatkan pendapatan petani dan 

memperluas peningkatkan mata pencaharian petani maupun yang bukan berprofesi 

sebagai petani dan salah satu dampak yang dirasakan masyarakat yang bukan berprofesi 

sebagai petani adalah terbukanya usaha pedagang campuran, warung makan, bengkel 

yang tentu sasarannya adalah salah satu karyawan pabrik”. 

a. Pendapatan  

Pendapatan merupakan jumlah masukan yang didapat atas jasa yang telah di 

kerjakan dan diberikan oleh perusahaan. Dengan berdirinya perusahaan di Desa 

Mantadulu memliki dampak positif bagi masyarakat dimana pendapatannya di luar 

sebagai petani menjadi karyawan perusahaan kelapa sawit. Adapun dampak 

positifnya dari berdirinya perusahaan kelapa sawit tentu memperbaiki dari segi aspek 

ekonomi yang dapat memberikan peluang kerja bagi masyarakat terutama yang 

sedang mencari pekerjaan tetap untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Oleh 

karena itu dari pihak perusahaan membuka lapangan pekerjaan dengan pendapatan 

atau gaji yang di dapatkan di perusahaan kelapa sawit Rp 4.000,000 perbulan 

sebagai pegawai tetap di perusahaan dan untuk karyawan tidak terikat dengan 

perusahaan (karyawan tetap) pendapatannya tidak menentu paling minim di terima 
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Rp 1.800,000 jika mendapatkan pekerjaan setiap harinya dari perusahaan selama 1 

bulannya. 

Menuurut informasi dari responden pendapatan masyarakat Desa Mantadulu 

rata-rata dari hasil pertanian karena masyarakat Desa Mantadulu memang banyak 

berprofesi sebagai petani yang dari dulu lebih dominan di perkebunan diantaranya 

ada perkebunankakao dankelapa sawit. 

Bapak KRmengatakan  bahwa: 

“Sebelum ada perusahaan di desa ini petani sangat jarang menanam 

kelapa sawit karena susah untuk penjualan hasil panen disini kalau 

mau menjual hasil panen sawitnya dulu, harus mencari pedagang 

yang mau membeli hasil panen terusa dia membawanya ke 

perusahaan kelapa sawit dan perusahaannya jauh dari sini” (6 juli 

2022) 

Sebelum adanya perusahaan kelapa sawit, tanaman perkebunan yang paling 

unggul adalah tanaman perkebunan kakao dan pendapatannya cukup memuaskan bagi 

petani. Namun setelah adanya perusahaan pendapatan sebagian petani beralih di 

perkebunan kelapa sawit dan petani yang memang dari awal sebagai petani sawit dan 

dampak positif lainnya dirasakan bagi petani sawit dengan berdirinya pabrik kelapa 

sawit adalah petani jadi semakin mudah dan dekat untuk memasarkan tandan buah 

segarnya (TBS) kelapa sawit. Dekatnya jarak lokasi pabrik kelapa sawit dengan kebun 

masyarakat menyebabkan ongkos mengantar atau mengangkut TBS ke lokasi pabrik jadi 

semakin dekat dan mudah diakses oleh petani sehingga dapat mengurangi biaya 

oprasional petani sehingga sebagian petani menjual langsung hasil panennya ke 

perusahaan. 

Menurut bapak LF mengatakan  bahwa: 

“Dulu pengahasilan kakao di sini sekitar Rp 4.000.000- 5.000.000 dalam 

satu kali panen tapi banyaknya petani mengganti perkebunannya 
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menjadi sawit karena penghasilan dari perkebunan kakao menurun”.(7 

juli 2022) 

Setelah ada perusahaan ini banyaknya petani menanam kelapa sawit tanaman 

kakao banyak diganti menjadi tanaman kelapa sawit hal ini disebabkan oleh mengalih 

fungsikan lahan mereka menjadi lahan perkebunan kelapa sawit dengan pendapatan Rp 

1.440,000 – Rp 3.750,000 sebelum dan setelah adanya perusahaan. Sebelum adanya 

perusahaan pendapatan kakao Rp 5.000,000 dan setelah adanya perusahaan menurun 

menjadi Rp 3.000,000 dan ini alasan petani mengalih fungsikan lahan perkebunan 

kakaonya menjadi perkebunan kelapa sawit karena perkebunan kakao mereka banyak 

yang terserang hama dan penyakit sehingga hasil panennya menurun dimana tentu 

berpengaruh terhadap pendapatan petani. Namun setelah berdirinya perusahaan kelapa 

sawit pendapatan dominan petani dari perkebunana kelapa sawit meskipun hanya 

beberapa petani masih mempunyai perkebunan kakao, akan tetapi itu hanya pendapatan 

sampingan saja bagi petani di Desa Mantadulu, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu 

Timur. 

b. Mata Pencaharian 

Mata pencaharian merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh seseorang 

untuk memenuhi keseluruhan kebutuhan hidupnya atau ekonomi. Berdirinya pabrik 

kelapa sawit menyebabkan adanya variasi pekerjaan di masyarakat. Dampak positif yang 

dirasakan dari adanya perusahaan kelapa sawit ini adalah semakin terbukanya peluang 

pekerjaan bagi petani atau diluar dari petani dimana perusahaan mencari karyawan untuk 

bekerja di perusahaannya. Kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar pabrik untuk 

bekerja di PT. Bumi Maju Sawit (BMS) sebagian masih ada pada level bawah di 

perusahaan. Kondisi ini disebabkan  kualitas sumberdaya manusia dan tingkat 
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pendidikan, serta keterampilan masyarakat sekitar yang masih rendah sehingga tidak 

bisa diposisikan pada tempat yang strategis di perusahaan. Disamping itu, pada 

umumnya BMS menerapkan manajeman yang tertutup sehingga pihak luar tidak bisa 

sembarang masuk pada level manajeman atas di perusahaan karena BMS yang berhak 

hanya pemilik dan staf pada level manajemen saja. Dampak positif lainnya di mata 

pencaharian masyarakat Desa Mantadulu tentu saja mendapatkan mata pencaharian lebih 

seperti petani membutuhkan seseorang untuk membantu proses panen sawitnya dan ada 

masyarakat desa mencari sisa panen petani yang disebut dengan borondolan. 

Informasi dari hasil wawancara terhadap responden ada dampak negatifnya juga 

untuk mata pencaharian, perusahaan mencari karyawan dari luar daerah dimana rata-rata 

dar mereka dijadikan sebagai karyawan tetap diperusahaan sedangkan untuk masyarakat 

yang tinggal di daerahnya sendiri kebanyakan tidak dijadikan karyawan tetap mereka 

dipekerjakan jika dibutuhkan saja oleh perusahaan. Akan tetapi ada alasan perusahaan 

tidak menjadikan mereka sebagai karyawan, alasan salah satunya mereka tidak 

mempunyai keterampilan yang cukup baik. 

Sumber mata pencaharian di Desa Mantadulu dari sebelum adanya perusahaan 

paling dominan adalah petani. Adanya perusahaan kelapa sawit sudah dapat dipastikan 

akan membuka lapangan kerja dan lapangan usaha, baik langsung maupun tidak 

langsung, khususnya di Desa Mantadulu karena dapat memperbaiki keadaan ekonomi 

masyarakat, dimana pada saat sebelum adanya perusahaan kelapa sawit masyarakat 

banyak sebagai petani dan ada pula yang merantau diluar daerah untuk mencari 

pekerjaan dan ini disebabkan karena sulit mendapatkan pekerjaan di daerahnya sendiri. 

Namun setelah adanya perusahaan banyak yang kembali ke kampong halaman untuk 
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bekerja diperusahaan PT. Bumi Maju Sawit di Desa Mantadulu, Kecamatan Angkona, 

Kabupaten Luwu Timur. 

Menurut bapak F mengatakan bahwa: 

“Dulu mata pencaharian di desa ini sedikit sulit karena kurang 

mendapatkan lapangan pekerjaan dan alhamdulillah setelah ada 

perkebunan sawit dan ada juga didirikan perusahaan di desa ini, 

masyarakat mendapatkan pekerjaan tambahan”. (8 juli 2022) 

Sebelum adanya perusahaan kelapa sawit masyarakat Desa Mantadulu mengalami 

untuk mata pencahariannya sangat sullit dikarenakan sempitnya lapangan pekerjaan dan 

setelah adanya perusahaan di Desa Mantadulu, mata pencaharian masyarakat mulai 

meningkat yang sebelumnya mata pencaharian masyarakat hanya sebagai petani, 

pegawai negeri, pedagang, buruh. 

Setelah mata pencaharian masyarakat yang tinggal di dekat area perusahaan rata-

rata dari perusahaan dengan membuka usaha kecil-kecilan seperti pedagang didekat 

areal pabrik jadi, sebagaian masyarakat sangat bergantung mata pencahariannya kepada 

perusahaan. Dampak dari perusahaan memang berpengaruh besar terhadap mata 

pencaharian masyarakat salah satu dampaknya seperti dibukanya lapangan pekerjaan 

untuk menjadi karyawan pabrik dan petani mendapatkan modal untuk membuka usaha 

sampingan. Lebih jelasnya mari kita lihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 8. Mata Pencaharian Responden di Desa Mantadulu, Kecamatan Angkona, 

Kabupaten Luwu Timur. 

No Mata 

Pencaharian 

Sebelum Setelah  

Jumlah  Presentase 

(%) 

Jumlah Presentase 

(%) 

1. Guru 3 50,0 6 35,3 

2. Karyawan 

Perusahaan 

- - 4 23,5 

3. Pedagang  2 33,3 5 29,4 

4. Bengkel  1 16,7 2 11,8 

Jumlah  6 100 17 100 

Tabel 8 Menunjukkan bahwa mata pencaharian responden bukan hanya sebagai 

petani saja melainkan ada mata pencaharian ganda/sampingan yang responden miliki. 

Penjelasan tentang mata pencaharian di Desa Mantadulu merupakan hasil 

langsung dari penelitian dan pernyataan langsung dari responden yang dilakukan di 

Desa Mantadulu dimana mata pencaharian terbesar masyarakat di Desa Mantadulu dari 

hasil pertanian jadi pekerjaannya adalah sebagai petani dengan peresentase saat ini 

63,8%. 

5.3 Perubahan Kehidupan Sosial 

Perubahan kehidupan sosial pada masyarakat dengan prinsipnya merupakan suatu 

proses yang terus-menerus akan mengalami perubahan, apa lagi denga berdirinya BMS 

di Desa Mantadulu tentu membawa perubahan bagi masyarakatnya. Roger (1985), 

mengemukakan pendapat tentang perubahan kehidupan sosial itu harus merangkum 

pertanyaan-pertanyaan pokok antara lain: (1) faktor apa yang mengalami perubahan itu, 
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(2) faktor apa yang mengalami perubahan itu, (3) sejauh mana perubahan itu terjadi, (4) 

bagaimana perubahan itu berlangsung, (5) kondisi-kondisi apakah yang terdapat 

sebelum dan sesudah perubahan itu terjadi, (6) unsur-unsur apakah yang menimbulkan 

ketasbilan pada suatu titik tertentu di dalam perubahan itu. 

Dalam kehidupan bermasyarakat, apalagi dengan adanya perusahaan disuatu daerah 

tidak bisa dipungkiri ada yang akan berubah dalam kehidupan sosial masyarakat dan 

masyarakat pasti akan membuat pola kehidupan yang berbeda dari sebelumnya. Adapun 

perubuhan yang terjadi di Desa Mantadulu akibat adanya perusahaan yaitu perubahan 

internal dan eksternal: 

a. Perubahan internal dengan perubahan jumlah penduduk  

Bertambahnya penduduk di Desa Mantadulu disebabkan oleh perusahaan 

menerima karyawan dari luar daerah sehingga populasi penduduk bertambah 

sedangkan berkurangnya penduduk di Desa Mantadulu karena masyarakat daerah 

tidak mendapatkan atau tidak puas dengan mata pencaharian didaerahnya sendiri. 

b. Perubahan internal dengan adanya penemuan baru  

Perubahan internal yang terjadi di Desa Mantadulu adalah adanya penemuan 

baru salah satunya penemuan jaringan internet di Desa Mantadulu dimana sebelum 

adanya perusahaan jaringan internet sangat sulit bahkan untuk menelfon tanpa 

internet saja sangat sulit apalagi wilayah di Desa Mantadulu hampir seluruhnya 

wilayah pegunungan dan jika ingin menelfon karabat yang jauh harus mencari 

tempat tertentu untuk mendapatkan jaringan. Namun setelah lamanya berdiri 

perusahaan masyarakat di Desa Mantadulu tidak kesulitan mencari jaringan internet 

dan digunakan baik sampai saat ini oleh masyarkat. 
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c. Perubahan ekstelnal dengan berubahnya kondisi lingkungan  

Perubahan lingkungan yang terjadi benar adanya yang sebelumnya kondisi 

lingkungan di Desa Mantadulu sangat asri dengan pegunungan beserta pepohonan 

yang masih terlindungi akan tetapi setelah adanya perusahaan di Desa Mantadulu 

banyak pepohonan di gunung ditebang karena perusahaan ingin menambah lahannya 

dengan membuka lahan perkebunan kelapa sawit dan yang terkena perubahan 

kondisi lingkungan juga adalah pegunungan yang berdekatan dengan Desa 

Mantadulu. 

Kondisi sosial yang mempu mambawa perubahan di masyarakat dalam membina 

keluarga dan membangun pemukiman yang layak dan sesuai standar. Kemampuan 

dalam pemenuhan kebutuhan pemukiman masyarakat dilatar belakangi status sosila 

keluarga. Menurut Basrowi dan Juriah (2010) kondisi sosial adalah suatu keadaan yang 

berkaitan dengan keadaan atau situasi dalam masyarakat tertentu yang berhubungan 

dengan kondisi sosial seperti kesejahteraan dan tingkat pendidikan. 

Perubahan kehidupan sosial yang dirasakan masyarakat desa mantadulu sejak 

berdirinya perusahaan kelapa sawit begitu dirasakan dampak positif dan negatifnya oleh  

masyarakat terutama petani. 

Menurut BD mengatakan bahwa: 

“Perubahan yang saya rasakan sebagai petani sawit lumayan cukup 

ekonomi dan kehidupan saya lebih baik dari pada dulu sebelum saya 

sebagai petani sawit”.(10 juli 2022) 

Perubahan kehidupan sosial yang dirasakan petani seperti memiliki rumah huni 

yang lebih layak dibandingkan sebelum adanya perusahaan (dulunya rumah dari kayu 

menjadi rumah batu). Dampak berdirinya perusahaan dilhat dari kesejahteraan petani 

dan tingkat pendidikan di Desa Mantadulu bisa dilihat berikut ini: 
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a. Kesejahteraan 

Kesejahteraan merupakan keinginan bagi semua orang dan untuk mencapai 

keinginan tersebut seseorang harus memenuhi kebutuhannya masing-masing sebagai 

komponen kesejahteraan. 

Istilah dari kesejahteraan sosial sering dikaitkan dalam kondisi sosial. Dengan 

adanya perusahaan kesejahteraan masyarakat membawa semakin baik dikarenakan 

ekonomi petani yang cukup baik dibandingkan sebelum adanya perusahaan. 

Kesejahteraan petani bisa diukur dari perubahan hidupnya. 

Istilah lainnya juga kesesahteraan sama dengan hal atau keadaan sejahtera baik 

dalam keamanan, keselamatan, dan ketentraman. Ada beberapa tingkat indikator 

yang dapat mengetahui kesejahteraan: (1) Keadaan tempat tinggal adalah sudah 

cukup baik, (2) fasilitas tempat tinggal yang cukup lengkap, (3) kesehatan anggota 

keluarga adalah harus cukup sehat, (4) harus mendapatkan kemudahan pelayanan 

kesehatan yang cukup baik, (5) kemudahan memasukkan anak-anak ke jenjang 

tingkat pendidikan adalah cukup mudah, (6) kemudahan mendapatkan fasilitas 

transportasi adalah cukup mudah. (Nussabaum, 2003) 

Kondisi kesejahteraan dirasakan masyarakat di Desa Mantadulu dengan adanya 

perusahaan kelapa sawit bisa juga dilihat dari segi keamanan masyarakat sekitar 

tidak ada masalah dan baik-baik saja meskipun ada suara akibat aktivitas produksi 

pabrik memang sampai dilingkungan masyarakat, namun masyarakat tidak keberatan 

dari suara aktivitas produksi pabrik tersebut dan bahkan perusahaan dengan 

masyarakat menjalin kerjasama yang baik dengan masyarakat sekitar bahkan 
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perusahaan juga terlibat dalam pembangunan desa dengan tujuan menjalin intraksi 

yang baik antar perusahaan dan masyarakat di Desa Mantadulu. 

Bapak KP mengatakan bahwa: 

“Bantuan untuk orang disini yahh seperti perbaikian jalan karena 

jalan cepat rusak karena setiap hari mobil mengangkut buah kelapa 

sawit ke pabrik”.(11 juli 2022) 

Setelah berdirinya perusahaan ini, beberapa petani dan karyawan mendapatkan 

bantuan berupa rumah siap huni dan rumah dinas dari perusahaan dan bantuan untuk 

masyarakat di Desa Mantadulu dengan memfasilitasi transportasi umum secara 

gratis dan memeberikan beras bagi yang kurang mampu. Bantuan lainnya yang 

disalurkan ke desa seperti renovasi jalan masyarakat dan membuka jalan perkebunan 

masyarakat yang dulu jalan tanah licin menjadi jalan krikil alasannya agar 

memudahkan petani menuju perkebunannya. 

Kondisi kesejahteraan lainnya yang dirasakan masyarakat di Desa Mantadulu 

dengan adanya perusahaan kelapa sawit tentu mempunyai dampak positif dan 

negatifnya dari segi kesehatan masyarakat. 

a. Dampak Positif  

Keadaan kesehatan masyarakat di Desa Mantadulu dapat dikatakan baik-

baik saja tidak ada dampak negatif dari segi kesehatan masyarakat akibat 

aktivitas pabrik terhadap penyakit yang ditimbulkan. Indikator kesehatan 

menjadi sebuah bukti bagaimana keadaan aktivitas pabrik tidak terlalu menjadi 

persoalan terhadap keadaan yang akan menimbulkan kesehatan masyarakat 

terganggu. 
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b. Dampak Nagatif 

Dampak negatifnya dari segi kesehatan masyarakat adalah berubahannya 

kondisi lingkungan tempat tinggal masyarakat, seperti timbulnya debu akibat 

kendaraan yang datang dan pergi dari perusahaan dan dampak negatif lainnya 

adanya limbah akibat dari aktivitas pabrik, namun akan ada pertanggung 

jawaban dari pihak perusahaan jika pencemaran lingkungan itu dari aktivitas 

perusahaan.  

Kondisi lingkungan masyarakat di Desa Mantadulu sampai saat ini masih 

bisa dikatakan baik-baik saja tidak ada permasalahan akibat aktivitas 

kendaraan dari perusahaan dan limbah pabrik yang di khawatirkan akan 

mengganggu kesehatan masyarakat sampai saat ini permasalahan limbah dari 

aktivitas pabrik juga tidak mengganggu kesehatan masyarakat karena lokasi 

pabrik sangat jauh dari pemukiman masyarakat di Desa Mantadulu. 

Kesejahteraan masyarakat sekitar yang paling penting adalah kondisi 

kesehatannya, yang dimana pabrik harus mampu memberikan kenyamanan bagi 

masyarakat yang berada dekat area pabrik sehingga kondisi masyarakat menjadi 

berkesambungan dengan jalannya aktivitas pabrik dalam melalukan produksi. Sejak 

awal keberadaan pabrik memang harus sesuai dengan persetujuan dan peraturan 

yang berlaku di masyarakat sehingga dampak pencemaran terhadap lingkungan 

sekitar bisa teratasi dengan baik. 

b. Tingkat Pendidikan 

Pendidikan merupakan satu faktor yang penting untuk tercapainya suatu 

pembangunan yang baik. Era globalisasi ini, ilmu pengetahuan serta teknologi sangat 
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diperlukan guna meningkatkan kualitas serta sumberdaya yang dimiliki oleh 

masyarakat, untuk mencapai itu semua harus dilandasi rasa sadar bahwa betapa 

pentingnya pendidikan bagi masyarakat dengan tujuannya untuk meningkatkan 

kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat dan mencapai kesuksesan yang 

mereka harapkan. 

Menurut bapakLI mengatakan bahwa,  

“Dulu anak-anak disini susah untuk bersekolah karena kurang peduli 

dengan pendidikan tapi berjalannya waktu sampe saat ini banyak 

anak-anak senang dengan bersekolah apa lagi sekarang 

bertambahnya dengan adanya fasilitas pendidikan di desa ini”.(13 juli 

2022) 

Sebelum adanya perusahaan kondisi pendidikan masyarakat tergolong sangat 

rendah karena sebagian masyarakat di Desa Mantadulu tidak menyadari betapa 

pentingnya pendidikan untuk anak-anak mereka, apabila sudah pandai dalam 

menulis, membaca dan berhitung pendidikan itu sudah cukup baginya. Pihak orang 

tua lebih mementingkan anak mereka untuk membantu mereka bekerja untuk 

memenuhi kebutuan sehari-harinya. Sebagian masyarakat Desa Mantadulu hanya 

mampu menyelesaikan pendidikan anak-anak mereka pada tingkat SD, SMP/MTS, 

SMA/MA. Akan tetapi hanya sebagian kecil saja yang menyelesaikan pendidikannya 

ke perguruan tinggi. 

Sebelum perusahahaan beridiri di Desa Mantadulu tingkat pendidikannya 

masih agak minim karena kurangnya kesadaran betepa pentingnya pendidikan. Hal 

ini, dimungkinkan karena banyaknya masyarakat yang bekerja sebagai petani yang 

tidak memerlukan tingkat pendidikan yang tinggi, selain itu dipengaruhi juga dari 

lemahnya ekonomi masyarakat serta kurang pemahaman masyarakat tentang 
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pentingnya pendidikan. Hal ini menyebabkan salah satu faktor yang menyebabkan 

masyarakat yang tidak menyelesaikan pendidikannya pada tingkat yang lebih baik. 

 Menurut bapak A mengatakan bahwa: 

 “Kalau bicara tentang pendidikan, desa ini dulu banyak tidak selesai 

dengan sekolahnya termasuk saya karena terkendala dipenghasilan dan 

tempat sekolah juga jauh dari rumah sedangkan tidak mungkin semua 

penduduk di sini untuk masuk sekolah di pondok pesantren karena tidak 

semua beraga islam disini tapi setelah ada perusahaan cukup 

membantu penghasilan saya dari kelapa sawit, sampai anak-anak saya 

tidak merasakan apa yang saya rasakan dulu dan lamanya ada 

perusahaan disini beberapa sekolah untuk anak-anak ada di desa 

ini”.(15 juli 2022) 

Setelah berdirinya perusahaan perkebunan kelapa sawit di Desa Mantadulu 

bisa membawa masyarakat untuk lebih mudah menyelesaikan pendidikan anak-anak 

mereka karena bertambahnya lapangan pekerjaan untuk masyarakat sehingga 

ekonomi mereka terpenuhi dengan baik, apa lagi perusahaan juga memberikan 

bantuan untuk anak sekolah seperti fasilitas bus sekolah, buku pelajaran yang 

mereka butuhkan dan membantu renovasi pondok pesantren dengan sebuah dana 

sehingga anak-anak di Desa Mantadulu sangat terbantu dalam menjalankan 

pendidikannya. Setelah adanya perusahaan kelapa sawit sarana pendidikan di Desa 

Mantadulu mulai cukup terpenuhi setelah adanya perusahaan. Gambaran sarana 

pendidikan di Desa Mantadulu setelah adanya perusahaan bisa dilihat pada tabel di 

bawah ini: 
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Tabel 9. Sarana Pendidikan  di Desa Mantadulu, Kecamatan Angkona, Kabupetan 

Luwu Timur. 

No Sarana Pendidikan Sebelum Setelah 

1. TK Tidak Ada Ada  

2. SD Ada  Ada  

3. MI Tidak Ada Ada  

4. SMP Tidak Ada Tidak Ada 

5. MTS Ada  Ada 

6. SMA Tidak Ada Tidak Ada 

7. MA Tidak Ada Ada 

 

   Tabel 9 Menunjukkan tentang keberadaan perusahaan kelapa sawit 

membawa dampak positif bagi pendidikan anak-anak terkhususnya disarana 

pendidikan yang dulu sarana pendidikannya tidak ada namun setelah adanya 

perusahaan sarana pendidikannya mulai cukup terpenuhi di Desa Mantadulu sehingga 

memudahkan anak-anak untuk menempuh pendidikannya dengan menggunakan 

fasilitas yang diberikan perusahaan. 

Sarana pendidikan di Desa Mantadulu semakin terpenuhi dengan adanya 

perusahaan dan pernyataan ini di dapatkan langsung dari responden atau masyarakat 

di Desa Mantadulu, sehingga pada saat ini banyak anak-anak tidak sulit untuk 

menumpuh pendidikannya, apalagi sarana pendidikannya saat ini dibantu oleh 

perusahaan PT. Bumi Maju Sawit (BMS) di Desa Mandulu. 
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BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis melihat dampak keberadaan perusahaan 

kelapa sawit di Desa Mantadulu  

1. Pendapatan rumah tangga petani sawit yang mulai dari Rp1.440,000 sebelum adanya 

perusaahaan dengan dan setelah adanya perusahaan pendapatan petani naik menjadi 

Rp 3.750,000 dalam satu kali panen. 

2. Berdirinya perusahaan melihat adanya perubahan kehidupan sosial dimasyarakat di 

Desa Mantadulu. Sebelum adanya perusahaan tingkat pendidikan di Desa Mantadulu 

sangat rendah (yang hanya mampu menyelesaikan hanya pada tingkat MTS/SMP 

dan SMA saja). Setelah adanya perusahaan tingkat pendidikan mulai membaik 

apalagi setelah adanya perusahaan sarana pendidikan mulai terpenuhi dan banyak 

menyelesaikan pendidikannya sampai tingkat perguruan tinggi. 

6.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang penulis ingin kemukakan ialah 

harus memiliki kesadaran yang besarbagi masyarakat untuk tingkat pendidikan anak-

anak di Desa Mantadulu. 

 

 

 



 

53 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Abidin, Zainal. 2007. Analisis Eksistensi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perseda. 

Edy Usman, Meriyanto, Haris 2014. Respon Pertumbuhan Bibit Kelapa Sawit (Elaeis 

Guineensis Jacq). Di Pre Nursey Akibat Pemberian Pupuk Melalui Daun.Jurnal 

Agroteknologi Vol.6,Nol (2004) 

Fajrudin, Adi. 2012. Pengantar Kesejahteraan Sosial. Yogyakarkat: Pustaka 

Pustaka 

Fauzi Y, Widyastuti YE, Setyawibawa I dan Hartono R. 2002. Kelapa Sawit: Budidaya 

Pemanfaatan Hasil Limbah, Analisis Usaha dan Pemasaran. Penebar Swadaya. 

Jakarta 

Fauzi, Y. 2012. Kelapa Sawit, Budidaya Pemanfaatan Limbah Analisis Usaha dan 

Pemanasaran. Catakan Pertama. Jakarta Penebar Swadaya. 

Jayadinata, Johara T. 1992. Pembangunan Desa Dalam Perencaan. Bandung: ITP 

Mubyarto. 2022. Pengantar Ekonomi Pertanian. LP3ES: Jakarta 

Musatafa, M.S 2002.Tekhnik Perkebunan Kelapa Sawit. Adisipta Karya Nusa. Yogyakarta. 

Pahan. 2008. Panduan Lengkap Kelapa Sawit: Manajemen Agribisnis dari Hulu Hingga 

Hilir. Penebar Swadaya. 

Saragih,B. 2010, Agribisnis, Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, 

Penerbit IPB Press:Bogor. 

Sunarko. 2009. Budidaya dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Dengan Sistem Kemitraan. 

Cetakan Pertama. Penerbit PT.Agro Media Pustaka. Jakarta. 

Sunarko, 2009.Budidaya dan Pengolahan Kebun Kelapa Sawit Dengan Sistem Kemitraan. 

Jakarta. Agomedia Pustaka 

Suratiyah. 2008. Ilmu Usaha Tani. Cetak Kedua. Penerbit Penebaran Swadaya. Jakarta.  

Suwarto. 2010. Manajemen Pemupukan Tanaman Kelapa Sawit (Elacsis Guineensis Jacq) di 

Perkebunan PT.Sari Aditya Lokal 

 



 

54 
 

 

 

 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 



 

55 
 

LAMPIRAN 1 

DESA MANTADULU KECAMATAN ANGKONA KABUPATEN  

LUWU TIMUR 

 

Kuesioner Penelitian 

A. Identitas Responden 

Nama Responden    : 

Umur                  :             Tahun 

Jumlah Tanggungan Keluarga  :            Orang 

Tingkat Pendidikan               :  

 Pengalaman Berusahatani    :             Tahun 

B. Pendapatan 

1. Berapa lama anda bertani sawit ? 

2. Berapa luas lahan lahan perkebunan kelapa sawit anda ? 

3. Apa dampak yang anda rasakan setelah berdirinya perusahaan kelapa sawit PT. 

Bumi Maju Sawit (BMS) ? 

4. Berapa pendapatan anda dalam satu kali panen ? 

5. Selain pendapatan sebagai petani sawit apakah anda bertani tanaman lain ? 

6. Apa pendapatan sebelum bertani sawit ? 

7. Bagaimana peningkatan pendapatan anda sebelum dan setelah adanya 

perusahaan kelapa sawit ? 

C. Mata Pencaharian 
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1. Apakah semakin sulit mata pencaharian anda sebelum dan setelah adanya 

perusahaan kelapa sawit ini ? 

2. Mata pencaharian selain bertani apakah anda mempunyai mata 

pencaharian/pekerjaan lain ? 

3. Setelah berdirinya perusahaan kelapa sawit ini apakah masyarakat di desa 

mantadulu mata pencahariannya bergantung pada pabrik kelapa sawit ? 

4. Adanya perusahaan kelapa sawit ini apakah perusahaan memberikan/membuka 

mata pencaharian yang luas bagi masyarakat di Desa Mantadulu ? 

5. Untuk mata pencaharin apakah ada dampak negatif/positif yang di rasakan 

masyarakat dengan adanya perusahaan ? 

D. Kesejahteraan 

1. Apakah kesejahteraan masyarakat disini semakin membaik atau tidak setelah 

adanya perusahaan kelapa sawit ? 

2. Apa saja bantuan yang di berikan dari perusahaan PT. Bumi Maju Sawit (BMS) 

untuk pembangunan desa ? 

3. Apakah ada bantuan yang diberikan perusahaan kepada masyarakat atau petani 

sawit Desa Mantadulu ? 

4. Bagaimana kondisi kesejahteraan masyarakat di Desa Mantadulu dari segi 

keamanan dan kesehatan masyarakat akibat berdirinya perusahaan ? 

E. Tingkat Pendidikan 

1. Setelah adanya perusahaan kelapa sawit apakah masyarakat di desa mantadulu 

merasakan dampak yang baik di dalam tingkat pendidikan  
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2. Bagaimana tingkat pendidikan masyarakat Desa Mantadulu sebelum adanya 

perusahan perkebunan kelapa sawit ? 

3. Apa saja fasilitas yang diberikkan PT. Bumi Maju Sawit terhadap tingkat 

pendidikan masyarakat Desa Mantadulu ? 

4. Apakah PT. Bumi Maju Sawit memberikan sarana pendidikan untuk masyarakat 

Desa Mantadulu ? 
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LAMPIRAN 2 

Identitas Responden Di Desa Mantadulu Kecamatan Angkona  

Kabupaten Luwu Timur 

NO NAMA UMUR TANGGUNGAN 

KELUARGA 

1. FAHRUDDIN 47 3 

2. PUTU RANTAWAN 48 6 

3. SUPRI 42 5 

4. LALU IHSAN 52 3 

5. DEDI HARTAWAN 51 5 

6. DARMAN 53 2 

7. LALU FATIH 56 4 

8. KASIM 40 6 

9. ABDUL HANAN 30 3 

10. PUTU AGUNG 38 4 

11. SUPRATMAN 45 2 

12. HARIFIN 37 2 

13. AHMAD LATIF 43 2 

14. MAKMUR 42 3 

15. AHMAD TALIM 45 4 

16. AHMAD TARMIZI 50 4 

17. KADEK SUARA 36 2 

18. AMIR SYAFRUDDIN 42 6 

19. JAYADI 46 3 

20. FAIZIN 38 4 

21. KADEK ARTA 52 7 

22. SARTONO 54 5 

23. BUDI 50 3 

24. KADEK LONG 46 5 

25. KOMANG PRATAMA 30 4 

26. KIRAYASE 42 5 

27. AHMADI 33 2 

28. MUHAMMAD 32 4 

29. BAHARUDDIN 49 4 

30. AGUNG 53 4 
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 LAMPIRAN 3 

Identitas Responden Di Desa Mantadulu Kecamatan Angkona  

Kabupaten Luwu Timur 

No NAMA 
TINGKAT 

PENDIDIKAN 

PENGALAMAN 

BERUSAHATANI 

(TAHUN) 

1. FAHRUDDIN SARJANA 5 

2. PUTU RANTAWAN SD 4 

3. SUPRI SMP 9 

4. LALU IHSAN SD 18 

5. DEDI HARTAWAN SD 7 

6. DARMAN SD 6 

7. LALU FATIH SD 23 

8. KASIM SARJANA 8 

9. ABDUL HANAN MTS 6 

10. PUTU AGUNG SMP 7 

11. SUPRATMAN SMP 5 

12. HARIFIN SD 8 

13. AHMAD LATIF MTS 5 

14. MAKMUR SMA 19 

15. AHMAD TALIM MTS 7 

16. AHMAD TARMIZI SMA 19 

17. KADEK SUARA SMP 5 

18. AMIR SYAFRUDDIN SMA 11 

19. JAYADI MTS 18 

20. FAIZIN SD 6 

21. KADEK ARTA SMP 10 

22. SARTONO MTS 6 

23. BUDI SMP 15 

24. KADEK LONG SD 7 

25. KOMANG PRATAMA SMA 8 

26. KIRAYASE SMA 10 

27. AHMAD SMP 3 

28. MUHAMMAD SD 4 

29. BAHARUDDIN SMP 9 

30. AGUNG SARJANA 19 
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Lampiran 4 

Luas Lahan Perkebunan Petani dari Sebelum dan Setelah berdirinya  

PT. Bumi Maju Sawit (BMS) 

NO NAMA Luas Lahan Kakao Luas Lahan Sawit 

Sebelum Setelah  Sebelum  Setelah  

1. FAHRUDDIN 2 - - 2 

2. PUTU RANTAWAN - - 1 1 

3. SUPRI - - - 2 

4. LALU IHSAN - - 1 2 

5. DEDI HARTAWAN - - - 1 

6. DARMAN - - - 3 

7. LALU FATIH 2 - 1 3 

8. KASIM 3 - - 3 

9. ABDUL HANAN - 1 - 2 

10. PUTU AGUNG 4 - - 4 

11. SUPRATMAN 2 - 1 3 

12. HARIFIN 1 - - 2 

13. AHMAD LATIF 1 - - 1 

14. MAKMUR 3 1 - 4 

15. AHMAD TALIM 2 - - 2 

16. AHMAD TARMIZI 1 - - 2 

17. KADEK SUARA 1  1 2 

18. AMIR SYAFRUDDIN - - 1 2 

19. JAYADI 3 - - 3 

20. FAIZIN 1  - 2 

21. KADEK ARTA 2 1 - 2 

22. SARTONO 1 - 1 3 

23. BUDI 3 1 4 7 

24. KADEK LONG 1 - - 2 

 25. KOMANG PRATAMA 2 - 1 3 

26. KIRAYASE 5 1 - 4 

27. AHMADI - - - 2 

28. MUHAMMAD 2 - - 3 

29. BAHARUDDIN 3 1 - 3 

30. AGUNG 11 2 10 40 
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LAMPIRAN 5 

Mata Pencaharian/Pekerjaan Sampingan Responden Di Desa Mantadulu Kecamatan 

Angkona Kabupaten Luwu Timur 

NO NAMA Mata Pencaharian 

Sebelum 

 

Setelah 

1. FAHRUDDIN Guru Guru 

2. PUTU RANTAWAN Pedagang Bengkel 

3. SUPRI - - 

4. LALU IHSAN - - 

5. DEDI HARTAWAN -  

6. DARMAN - - 

7. LALU FATIH - - 

8. KASIM Pedagang Pedagang 

9. ABDUL HANAN - Guru 

10. PUTU AGUNG - Karyawan perusahaan 

11. SUPRATMAN Guru Guru 

12. HARIFIN - Guru 

13. AHMAD LATIF - - 

14. MAKMUR - Karyawan perusahaan 

15. AHMAD TALIM - - 

16. AHMAD TARMIZI - Pedagang 

17. KADEK SUARA - - 

18. AMIR SYAFRUDDIN - Karyawan Perusahaan 

19. JAYADI - Pedagang 

20. FAIZIN - - 

21. KADEK ARTA - Pedagang 

22. SARTONO - - 

23. BUDI - - 

24. KADEK LONG - - 

25. KOMANG PRATAMA - Karyawa perusahaan 

26. KIRAYASE - - 

27. AHMADI - Bengkel 

28. MUHAMMAD - Guru 

29. BAHARUDDIN - - 

30. AGUNG Guru Guru/ Pedagang 
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LAMPIRAN 6 

Tabel Hasil Pernyataan Responden Di Desa Mantadulu Kecamatan Angkona 

Kabupaten Luwu Timur 

No Nama Responden Pernyataan Responden 

1. Supri  Penghasilan sawit dulu sebelum ada 

perusahaan disini diperkirakan Rp 

1.440.000 tapi sekarang penghasilannya 

Rp. 3.750.00 dari hasil panennya 2,5 

ton/TBS 

2. Lalu Ihsan Dampak saya rasakan setelah adanya 

perusahaan kelapa sawit saya tertarik 

menanam kelapa sawit, sebelum ada 

pabrik disini tanaman perkebunan saya 

kakao tapi saya pindahkan menjadi 

tanaman kelapa sawit 

3. Dedi Hartawan Kenapa petani memindah lahan 

perkebunan kakaonya itu karena 

perawatan kakao sering kena hama 

semenjak ada kelapa sawit 

4. Darman Dampak setelah adanya perusahaan di 

desa ini masyarakat punya peluang 

usaha 

5. Amir Syafruddin Pendapatan saya selain bertani sawit 

saya bekerja sebagai karyawan di BMS 

pendapatan saya dari perusahaan 

Rp4.000.000 perbulan 

6. Putu Agung Pendapatan saya tidak menentu di 

perusahaan karena saya bukan karyawan 

tetap gaji yang saya terima 

Rp1,800,00paling banyaknya jika saya 

mendapatkan pekerjaan setiap harinya 

dari perusahaan 

7. Lalu Fatih Dampak positifnya untuk mata 

pencaharian masyarakat mendapatkan 

mata pencaharian tambahan ada yang 

membatu petani dalam proses panen, 

mencari sisa panen petani terus dijual 

dipedagang pengumpul 

8. Komang Pratama  Untuk mata pencaharian semakin 

berubah perusahaan juga mencari 

karyawan dari luar daerah dan banyak 

dijadikan karyawan tetapnya, kalau 

masyarakat disini tidak  punya 

pengalaman mereka dipekerjakan bila 
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dibutuhkan saja yahh kalau punya 

keahlian bisa dijadikan karyawan tetap 

9. Agung  Mata pencaharian saya bukan hanya 

sebagai petani saja melainkan saya 

mempunyai pekerjaan lain juga 

10. Makmur  Untuk mata pencaharian tidak begitu 

sulit dari pada dulu belum ada 

perusahaan  

11. Ahmad Tarmizi Setelah lama bertani Alhamdulillah bisa 

membuka usaha kecil-kecilan 

12. Sartono  Setalah berdirinya perusahaan disini 

mata pencaharian biasa dari hasil panen 

petani dan ada yang mencari sisa panen 

patani biasa disebut dengan berondolan 

13. Ahmad latif Kesejahteraannya semakin baik kalau 

untuk keamanan tidak ada masalah 

hanya saja biasa ada suara mesin pabrik 

sampai ke sini tapi masyarakat tidak ada 

masalah dengan itu 

14. Abdul Hanan Gangguan dari pabrik saya kira tidak ada 

limbahnya juga tidak pernah sampai 

rumah warga karena pabrik juga jauh 

dari sini 

15. Kasim  Masalah kesejahteraan memang sudah 

jauh lebih baik dibanding dulu karena 

sekarang  sarana dan prasarana juga 

sudah baik seperti akses jalannya. 

16. Ahmad Talim  Masyarakat sini sudah lumayan terbantu 

karena adanya perusahaan ini karena 

dampak positif yang dirasakan oleh 

masyarakat 

17. Harifin  Kesejahteraan masyarakat sudah 

semakin membaik karena perusahaan ini 

kan ada program-program yang bisa 

membantu masyarakat. 

18. Budi  Alhamdulillah setelah adanya 

perusahaan, banyak masyarakat terbantu 

karena pihak perusahaan menyediakan 

kendaraan umum yang bisa dipakai oleh 

masyarakat saat ingin bepergian seperti 

ke pasar. 

19. Jayadi  Dampak baik adanya perusahaan ke 

masarakat karena yang dulunya belum 

punya pekerjaan sekarang sudah ada 

pekerjaan 
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20. Kadek Long Perubahan kondisi lingkungan yang 

memang dirasakan masyarakat seperti 

pepohonan yang ditebang untuk 

membuka lahan baru 

21. Kadek Arta Sampai saat ini permasalahan limbah 

dari aktivitas pabrik masih aman karena 

perusahaan memang benar-benar 

memperhatikan pengelolaan limbahnya 

22. Ahmadi  Masyrakat sangat terbantu karena 

perusahaan tersebut juga menyalurkan 

bantuan sembako kepada masyarakat 

23. Putu Rantawan Setelah adanya perusahaan, akses jalan 

sudah semakin membaik karena adanya 

renovasi jalanan yang dilakukan oleh 

perusahaan 

24. Baharuddin  Bantuan pendidikan dimantadulu ini ada 

bus sekolah untuk  anak-anak yang 

sekolahnya diluar desa karena untuk 

anak-anak SMP tidak ada di Desa 

25. Kadek Arta Bantuan dari perusahaan untuk anak 

sekolah diberikan bus sekolah untuk 

yang sekolah SMP dan SMA karena 

jaraknya jauh dari desa ini. 

26. Fahruddin Sarana pendidikan disini belum 

sepenuhnya terpenuhi hanya ada TK, 

SD, dan pondok pesantren seperti MI, 

MTS dan MA yang ada disini. 

27. Faizin  Sarana pendidikan utnuk SMP, SMA 

jauh dari desa ini jadi anak-anak yang 

jauh sekolahnya terpaksa harus 

menggnakan kendaraan, 

28. Supratman  Bagi anak-anak yang bukan agama islam 

harus sekolah di sekolah umum tapi ada 

juga yang agama islam sekolahnya tidak 

di pondok pesantren 

29. Muhammad  Fasilitas dan bantuan untuk anak-anak 

dari perusahaan diberikan bantuan bus 

sekolah, renovasi sekolah, sarana 

pedidikan dan taman kanak-kanak (TK) 

dan MI. 

30. Kirayase  Sarana pendidikan terpenuhi akibat 

adanya perusahaan disini 
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LAMPIRAN 7 

Dokumentasi Penelitian 

 
Gambar 1. Perusahaan PT. Bumi Maju Sawit 

 

 
Gambar 2. Wawancara Karyawan PT. BMS Sekaligus Petani Sawit 
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Gambar 3. Proses pemanenan kelapa sawit 

 

 
Gambar 4. Hasil panen petani yang dibawa ke pabrik 
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LAMPIRAN 8 

Surat Izin Penelitian 
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Lampiran 9 

Peta Lokasi Penelitian Di Desa Mantadulu Kecamatan Angkona  

Kabupaten Luwu Timur 
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