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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam suatu perekonomian modern, setiap aktivitas mempunyai

keterkaitan dengan aktivitas lainnya. Apabila semua keterkaitan antara suatu

kegiatan dengan kegiatan lainnya dilaksanakan melalui mekanisme pasar atau

melalui suatu sistem, maka keterkaitan antar berbagai aktivitas tersebut tidak

menimbulkan masalah. Akan tetapi banyak pula keterkaitan antar kegiatan

yang tidak melalui mekanisme pasar sehingga timbul berbagai macam

masalah. Keterkaitan suatu kegiatan dengan kegiatan lain yang tidak melalui

mekanisme pasar adalah apa yang disebut dengan eksternalitas.

Secara umum dapat dikatakan bahwa eksternalitas adalah suatu efek

samping dari suatu tindakan pihak tertentu terhadap pihak lain, baik dampak

yang menguntungkan maupun yang merugikan. Eksternalitas adalah akibat dari

suatu tindakan yang dialami oleh pihak yang tidak ikut serta dalam rencana

maupun pelaksanaan dari tindakan tersebut.

Adanya proses produksi dan konsumsi sebagai akibat industrialisasi

memang mampu memberikan ekternalitas positif dalam meningkatkan

kesejahteraan manusia melalui peluang kerja bagi masyarakat lokal. Masyarakat

sekitar diuntungkan dengan munculnya kegiatan-kegitan ekonomi baru disekitar

industri. Kondisi seperti inilah yang memungkinkan masyarakat lokal

meningkatkan pendapatannya. Secara vertikal, industrialisasi berperan

membesarkan nilai tambah pada kegiatan ekonomi, secara horizontal

industrialisasi berperan dalam memperluas lapangan kerja produktif dengan

catatan industrialisasi yang terjadi bersifat padat karya.



Contohnya, pabrik tekstil yang membuang limbah ke sungai menimbulkan

eksternalitas dalam bentuk rusaknya sawah-sawah milik penduduk di sekitar

lokasi pabrik. Penduduk jelas tidak turut serta dalam hal ihwal pengusahaan

pabrik. Namun, penduduk mengalami kerugian yang sangat berarti, bahkan

mengancam kelangsungan sumber pencahariannya. Eksternalitas semacam ini

disebut eksternalitas negatif untuk membedakannya dengan eksternalitas positif

yang bersifat menguntungkan. Dalam contoh di atas, keberadaan pabrik tekstil,

misalnya, menciptakan lapangan kerja bagi penduduk di sekitar pabrik. Tampak

bahwa sebuah tindakan bisa sekaligus menghasilkan eksternalitas negatif dan

positif. Tentu saja harus diperhitungkan selisihnya untuk menyatakan bahwa

kegiatan tersebut layak diterima atau tidak.

Dunia industri di Indonesia telah berkembang semakin bervariasi dan lebih

spesifik sesuai dengan minat konsumen. Salah satu industri yang sedang dan

mulai berkembang adalah industri rokok. Industri rokok merupakan industri yang

cukup unik karena rokok mempunyai konsumen yang loyal dibandingkan dengan

produk yang lain, bahkan ketika krisis ekonomi melanda Indonesia pada

pertengahan 1997 industri rokok tetap bisa bertahan dan tidak mengalami

gejolak yang berarti. Bahkan hingga saat ini negara Indonesia merupakan negara

konsumen rokok terbesar ke lima di dunia. Dari data Biro Pusat Statistik (BPS)

menunjukkan, di Indonesia, satu dari tiga orang penduduk dewasa di atas 15

tahun adalah perokok.

Secara nasional industri rokok merupakan industri yang memberikan

kontribusi pendapatan bagi negara yang cukup besar, hal ini dapat dilihat dari

penerimaan cukai nasional, nilai cukai hasil tembakau memberikan kontribusi

terbesar. Dari total penerimaan Cukai Nasional tahun 2007 sebesar Rp.

44.679.186.296.000,00 kontribusi Cukai Hasil Tembakau 97,45% yaitu Rp.

43.541.599.759,00 (Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Pemerintah Propinsi



Jawa Timur, 2008). Secara grafis dapat diamati perkembangan pendapatan

cukai hasil tembakau nasional dari tahun ke tahun hingga tahun 2007.

Gambar 1.1 : Perkembangan Penerimaan Cukai Hasil Tembakau Nasional

Tahun 1985 – 2007

Sumber: Kantor Bea dan Cukai Kota Malang, 2008

Industri rokok di Indonesia mempunyai peranan penting dalam kegiatan

ekonomi masyarakat dan negara. Sebagai negara berkembang dimana rokok

merupakan konsumsi bagi sebagian besar masyarakat, industri rokok memiliki

potensi yang cukup besar untuk berkembang. Perkembangan industri rokok di

Indonesia tentu saja membawa pengaruh yang cukup positif dalam beberapa

segi khususnya dunia ekonomi. Selain berperan sebagai sumber penerimaan

cukai, keberadaan industri ini telah mampu menyerap tenaga kerja,

perkembangan sektor pertanian tembakau, multiplier effects sektor ekonomi

lainnya, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Jawa Timur merupakan penghasil utama tembakau dan rokok nasional.

Tanaman tembakau di Jawa Timur tersebar di 19 Kabupaten dengan jenis

tembakau terdiri dari dua jenis yaitu jenis Voor-Oogst (sigaret) dan tembakau
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Besuki Na-Oogst (cerutu). Sebagai daerah penghasil utama tembakau dan rokok

sudah tentu industri pengolahan tembakau juga terus berkembang. Keberadaan

industri rokok di Jawa Timur saat ini telah memberikan kontribusi terbesar

penerimaan negara dibidang cukai, dengan jumlah industri rokok sekitar 1.314

perusahaan telah mampu menyerap tenaga kerja secara langsung sekitar 6,4

juta orang dan tenaga kerja tidak langsung sekitar 18 juta orang.

Kota Malang merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang menjadi

kota industri pabrik rokok baik itu skala besar maupun skala kecil. Dari data BPS

Kota Malang pada tahun 2006 pada tabel 1.1 ditunjukkan dari total 32

perusahaan yang ada industri pengolahan tembakau ini dapat menghasilkan

kontribusi pendapatan/penerimaan sebesar 5,9 triliyun rupiah dari nilai total 7

triliyun rupiah. Jumlah yang sangat jauh berbeda dibandingkan jenis industri

lainnya.

Tabel 1.1 :Jumlah Perusahaan Industri Menurut Sub Sektor Industri, Nilai
Pendapatan/Penerimaan, Dan Banyaknya Tenaga Kerja Terserap
Di Kota Malang Tahun 2006

No Sub Sektor Industri Jumlah
Perusahaan

Pendapatan/Pener
imaan (ribu Rp)

JumlahTenaga
Kerja

1 Industri Makanan dan Minuman 33 45.415.978 1.398
2 Industri Pengolahan Tembakau 32 5.991.797.600 25.500
3 Industri Tekstil 4 4.408.283 126
4 Industri Pakaian Jadi 26 65.142.286 1.803
5 Industi Kulit, barang dari kulit & alas kaki 6 86.974.174 800
6 Industri kayu, Anyaman 2 24.467.700 581
7 Indutri Kertas, barang dari kertas dan

sejenisnya
6 41.489.923 473

8 Industri penerbitan, percetakan & reproduksi
media rekaman

10 12.040.681 396

9 Industri kimia dan barang dari kimia 4 10.117.459 188
10 Industri karet, barang dari karet dan barang

dari plastik 8 330.603.986 1.202

11 Industri barang galian bukan logam 9 15.845.950 545
12 Industri barang dari logam, kecuali mesin dan

peralatan
4 36.221.819 526

13 Industri mesin, mesin listrik dan peralatan
kedokteran, alat ukur, peralatan navigasi, optik,
jam & lonceng

15 19.080.942 653

14 Industri kendaraan bermotor, Industri alat
angkut, selain kendaraan bermotor roda 4 atau
lebih

13 167.406.390 1.273

15 Industri furniture dan industri pengolahan
lainnya

16 185.855.518 952

Jumlah 189 7.036.868.689 36.416

Sumber : BPS Kota Malang (data diolah), 2006



Untuk penyerapan tenaga kerja, industri-industri pengolahan tembakau di

kota Malang ini mampu menyerap tenaga kerja sebesar 25.500 orang dari total

32 perusahaan. Jumlah ini melampaui tingkat 70 persen dari tenaga kerja yang

terserap dari 189 perusahaan atau sejumlah 36.416 orang.

Salah satu wilayah yang dikenal menjadi kawasan industri dengan

mayoritas industri rokok adalah Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun.

Kelurahan yang telah ditetapkan sebagai wilayah pengembangan industri ini

merupakan kawasan yang memiliki industri rokok yang letaknya saling

berdekatan. Adapun beberapa industri rokok yang berdekatan diantaranya

adalah Pabrik Rokok (PR) Gangsar, PR Utama Mama, PR Jambu Air, PR Laut

Biru, PR Asia Jaya, PR Asia, PR Gandum, PR Merapi Agung Lestari, PR

Gerbang Jaya Lestari, PR Karya Putra Makmur. Secara umum industri-industri

rokok ini merupakan pabrik golongan kecil dan menengah.

Keberadaan industri-industri rokok yang sudah berdiri sejak kurun waktu

10 hingga 30 tahun lama tentunya akan menimbulkan dampak bagi lingkungan

masyarakat sekitar wilayah. Diketahui bahwa Kelurahan Bandulan memang

dikenal sebagai kawasan industri sekaligus kawasan pemukiman padat dengan

perbandingan 30 persen untuk industri dan 60 persen pemukiman dan 10 persen

lain-lain. Karena hal ini masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung

tentunya akan merasakan dampak dari kegiatan ekonomi dari industri-industri

yang ada. Salah satu dampak tersebut adalah pada mata pencaharian rata-rata

masyarakat Kelurahan Bandulan. Pada tahun 2006 sebanyak 51 persen

penduduk bermata pencaharian sebagai buruh industri atau yang termasuk

dalam sektor swasta.



Tabel 1.2 : Komposisi Penduduk menurut Mata Pencaharian Kelurahan
Bandulan Tahun 2002-2006

TAHUN
MATA PECAHARIAN

2002 2003 2004 2005 2006

Pegawai Negeri Sipil 327 327 515 517 762

ABRI 97 97 180 181 189

Swasta/buruh industri 2486 2562 3227 3242 3469

Wiraswasta/pedagang 83 83 202 203 270

Tani 25 25 25 46 96

Pertukangan 431 431 1378 1384 1548

Buruh Tani 20 21 21 14 -

Pensiunan 189 189 158 159 181

Jasa - - - 158 289

Pengrajin/industri - - - 8 15

Sumber : Monografi Kelurahan Bandulan Semester II, 2002-2006

Dampak positif disini tentunya adalah penyerapan tenaga kerja masyarakat

sekitar. Apalagi industri rokok merupakan kegiatan ekonomi yang banyak

menyerap tenaga kerja, dengan jumlah tenaga kerja yang besar ini menjadi

suatu pangsa pasar tersendiri bagi pelaku ekonomi lain, seperti para pedagang

kecil, pedagang kelontong, pemilik-pemilik toko dan lain-lain. Sehingga

keberadaan pabrik-pabrik rokok ini secara tidak langsung telah menimbulkan

kegiatan-kegiatan ekonomi baru yaitu munculnya pasar dadakan di sekitar

pabrik.

Selanjutnya, lokasi pabrik yang tidak berjauhan bahkan beberapa diantara

industri rokok tersebut berada di dekat jalan Raya Bandulan yang tentunya pada

saat-saat tertentu dapat menimbulkan kemacetan dan menghambat kelancaran

transportasi. Kemacetan ini sering terjadi ketika waktu jam kerja perusahaan

dimulai dan ketika para buruh pabrik pulang kerja.

Adanya industrialisasi selalu akan menghasilkan residual atau limbah yang

menyebabkan pencemaran lingkungan. Permen (1996 dalam Fauzi, 2004:31)



melihat bahwa limbah merupakan bagian intrinsik yang tidak terpisahkan dari

aktivitas tersebut. Dalam pendekatan ekonomi tradisional, dampak dari limbah

tersebut tidak secara eksplisit diakomodasikan dalam model produksi dan

konsumsi. Padahal dengan mengabaikan dampak eksternalitas tersebut bukan

saja optimalisasi produksi dan konsumsi tidak bisa terpenuhi, namun juga

mengabaikan biaya sosial yang sebenarnya harus ditanggung oleh masyarakat.

Begitu juga dengan pabrik-pabrik rokok yang ada berada di Kelurahan Bandulan

ini, permasalahan limbah dan pencemaran lingkungan lainnya sudah tentu akan

muncul selama proses produksi berjalan, dan hal tersebut tidak mungkin untuk

dihindari.

Dekatnya lokasi pabrik-pabrik dengan pemukiman penduduk, bahkan

beberapa pabrik berlokasi persis disebelah perumahan elit mengakibatkan lebih

besarnya kemungkinan masyarakat memperoleh dampak yang ditimbulkan oleh

pabrik-pabrik tersebut. Bukankah seharusnya industri-industri itu berdiri dilokasi

yang jauh dari pusat kota, jauh dari pemukiman penduduk dan dan aktivitas

ekonomi lainnya agar kemungkinan terjadinya dampak negatif dapat dihindari.

Namun kenyataan di Kelurahan Bandulan tidak demikian, Kelurahan Bandulan

bahkan telah dijadikan sebagai daerah pengembangan industri sekaligus daerah

pengembangan pemukiman dan distribusi penduduk, hal ini menyebabkan

terjadinya fungsi ganda suatu kawasan.

Eksternalitas memang suatu masalah yang bersifat pervative (akan tetap

ada) ketika aktivitas ekonomi dijalankan. Sampai saat ini pun belum ditemukan

solusi yang benar-benar ideal dalam arti tidak merugikan kedua pelah pihak, baik

pihak perusahaan maupun masyarakat sekitar. Begitu juga dengan apa yang

terjadi di kawasan industri rokok Bandulan ini, untuk mengetahui bagaimana

solusi yang tepat, perlu diketahui bagaimana gambaran eksternalitas yang

sebenarnya dirasakan serta persepsi masyarakat di sekitar industri. Karena



hingga saat ini masyarakat sekitar cenderung menerima dan tidak pernah

mempermasahkan keberadaan pabrik-pabrik di lingkungan mereka.

Karena kompleksnya persoalan yang ditimbulkan dari beroperasinya

sebuah perusahaan atau industri terhadap perubahan sosial ekonomi

masyarakat dan lingkungan kemudian menuntut peran aktif semua pihak baik itu

perusahaan maupun masyarakat dalam menyikapi munculnya ekternalitas dari

operasional pabrik rokok. Untuk itu penulis melakukan penelitian untuk

mengetahui bagaimana persepsi dan reaksi masyarakat serta bagaimana

tanggapan pihak perusahaan terhadap munculnya eksternalitas dari industri

rokok dengan judul ”Eksternalitas pada Masyarakat di Sekitar Kawasan

Industri Rokok” (Studi Kasus pada Kawasan Industri Rokok di Kelurahan

Bandulan Kecamatan Sukun Malang)”



1.2 Rumusan dan Batasan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah

Adanya aktivitas perusahaan atau industri menimbulkan berbagai

eksternalitas. Oleh karena itu, dibutuhkan analisis mengenai yang dirasakan

masyarakat sekitar kawasan pabrik rokok di daerah Bandulan kota Malang, maka

peneliti merumuskan permasalahan yang diangkat sebagai berikut:

1. Eksternalitas apa saja yang muncul dan yang dirasakan masyarakat di

sekitar kawasan pabrik rokok?

2. Bagaimana persepsi dan respon masyarakat dalam menyikapi

keberadaan pabrik rokok selama ini serta eksternalitas yang

ditimbulkannya?

3. Bagaimana perusahaan rokok tersebut dalam menyikapi timbulnya

eksternalitas dan apa saja yang sudah dilakukan untuk masyarakat

selama ini?

1.2.2 Batasan Masalah

Penelitian ini dibuat untuk mengetahui fenomena eksternalitas yang

dirasakan masyarakat sekitar operasional industri rokok setempat. Luasnya

kemungkinan cakupan dampak dari keberadaan pabrik-pabrik rokok tersebut

membuat peneliti membatasi penelitian ini sebagai berikut:

 Sejauh mana keberadaan pabrik-pabrik rokok yang ada di Kelurahan

Bandulan kota Malang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat

sekitarnya baik itu penduduk asli maupun penduduk luar Kelurahan

Bandulan. Eksternalitas yang muncul tersebut dinilai dari sudut pandang

dan persepsi masyarakat di sekitar pabrik.



1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan

Tujuan dilakukannya penelitian ini terkait dengan rumusan masalah yang

diangkat adalah :

1. Mengetahui eksternalitas apa saja yang muncul dan telah dirasakan

masyarakat di sekitar kawasan industri rokok.

2. Mengetahui persepsi dan respon masyarakat akan adanya eksternalitas

tersebut.

3. Mengetahui tindakan apa saja yang telah dilakukan pihak perusahaan

dalam menyikapi timbulnya eksternalitas.

1.3.2 Manfaat penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat mencapai manfaat-

manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai sumbangan pemikiran khususnya pelaku ekonomi untuk lebih

memperhatikan munculnya eksternalitas dari setiap aktivitas ekonomi

terutama ekternalitas yang dirasakan oleh masyarakat sekitarnya

2. Sebagai sumbangan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang

lebih concern dan tertarik untuk mengangkat isu-isu seputar eksternalitas

terkait pencapaian pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terbagi menjadi dua bagian besar, bagian pertama akan mengulas

teori yang relevan yang akan menjadi landasan ilmiah tentang rumusan masalah,

arah penelitian dan tujuan penelitian. Sedangkan untuk bagian kedua akan

disajikan beberapa penelitian terdahulu yang bisa dijadikan sebagai acuan

penelitian. Pada bagian akhir bab ini akan di sajikan kerangka pikir yang

melandasi penelitian.

2.1 Tinjauan Tentang Dampak

2.1.1 Dampak

Soemarwoto (1996:136), menyatakan bahwa dampak adalah perubahan

yang terjadi sebagai akibat perubahan suatu aktivitas. Maksudnya hasil yang

terjadi sebagai akibat perubahan suatu akfivitas yang disengaja oleh pelaku.

Impact atau dampak diartikan sebagai adanya suatu benturan antara dua

kepentingan, yaitu kepentingan pembangunan proyek atau suatu kegiatan baru

dengan kepentingan melestarikan kondisi lingkungan sekitar. Dampak yang

diartikan dari dua kepentingan itupun masih kurang tepat karena tercermin dari

benturan tersebut hanyalah kegiatan yang akan menimbulkan dampak negatif.

Pengertian ini dulu banyak ditentang oleh para pemilik atau pengusul proyek



Gambar 2.1 :Pengertian dari Istilah Dampak

Sumber : Soemartowo, 1996

Perkembangan selanjutnya adalah yang dikaji bukan hanya dampak

negatif saja tetapi kini berkembang dalam mengkaji dampak positif. Apabila

didefinisikan maka dampak adalah setiap perubahan yang terjadi dalam

lingkungan baik fisik, sosial, ekonomi, maupun budaya akibat adanya aktivitas

manusia (Suratmo, 2002:98).

2.1.2 Dampak Industri

Dahlan dalam Khatima (2006:35) menyatakan bahwa yang dimaksud

dengan industri adalah usaha produksi barang perusahaan maupun penggunaan

sumber tenaga bukan manusia secara ekstensif dalam produksi. Lalu

Wardiyatmoko (1995:65) mengartikan industri adalah bagian dari proses produksi

yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku, atau bahan baku menjadi

barang jadi, sehingga menjadi barang yang bernilai bagi masyarakat. Sehingga

dapat diartikan bahwa dampak industri adalah perubahan yang terjadi dalam

DampakProyek Lingkungan



lingkungan secara fisik, sosial, ekonomi, maupun budaya sebagai akibat adanya

proses produksi.

Wolf dalam Finsterbuch (1983:15), mengatakan bahwa studi dampak

memfokuskan perubahan yang terjadi pada manusia sebagai akibat penerapan

suatu kebijakan, program atau proyek. Tujuannya adalah untuk dapat

memprakirakan dan mengevaluasi dampak dari kebijakan, program, atau proyek

tersebut. Hasil kajian untuk meningkatkan dampak positif dan meminimalisasi

dampak negatif sehingga dapat memberikan suatu rekomendasi bagi proyek dan

masyarakat.

Menurut Hadi (2005:23), daerah yang terkena dampak (impacted area)

dipandang sebagai suatu ekosistem dengan bermacam-macam komponen yang

saling berhubungan, yang menjadi pusat perhatian adalah bagaimana ekosistem

itu berfungsi, bagaimana saling terkait antar subsistem, dampak yang terjadi dan

untuk berapa lama dampak itu berlangsung. Kehidupan masyarakat didalamnya

terdapat tiga subsistem yang saling interaktif yaitu sosial, ekonomi dan fisik.

Dampak sosial dan ekonomi muncul ketika terdapat aktivitas berupa

proyek, program, atau kebijakan yang akan diterapkan pada suatu masyarakat.

Aktivitas biasanya selalu datang dari luar masyarakat yang dapat mempengaruhi

keseimbangan pada suatu sistem masyarakat. Pengaruh itu bisa positif bisa juga

negatif. Subsistem dalam masyarakat yang saling berinteraksi dapat

digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.2 : Ekosistem Masyarakat

Sumber : Hadi 2005 : 24

Menurut Smith (1980 : 359), dampak ekonomi biasanya diakibatkan oleh

pengaruh dari kondisi ekonomi seperti tingkat pendapatan dan tenaga kerja.

Dampak dari perencanaan suatu industri akan mengakibatkan perubahan yang

baik dengan menghasilkan pendapatan dan keuntungan dari proses produksi.

Konsep dasar dan penilaian terhadap dampak ekonomi diperlukan penyampaian

yang melebihi batas akibat dari luar perusahaan.

Dampak ekonomi menurut Carley dan Bustelo dalam Hadi (2005 : 25)

terdiri dari perubahan pendapatan, kesempatan berusaha dan pola tenaga kerja.
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Sedangkan menurut Suratmo (2002 : 109) beberapa komponen-komponen yang

selalu dianggap penting untuk diketahui adalah:

1. Penyerapan tenaga kerja.

Dampak penyerapan tenagakerja tidak selalu berupa dampak langsung

tetapi juga dampak tidak langsung, artinya timbulnya sumber-sumber

pekerjaan baru dan merupakan komponen berikutnya yang sangat

penting.

2. Berkembangnya struktur ekonomi

Dimaksudkan dengan timbulnya aktivitas perekonomian lain akibat

adanya proyek sehingga merupakan sumber-sumber pekerjaan baru

yang dapat menyerap tenaga kerja yang lebih besar dari yang tersebar

oleh proyek.

3. Perubahan lapangan pekerjaan

Dengan timbulnya lapangan pekerjaan baru baik yang langsung maupun

yang tidak langsung karena perkembangan struktur ekonomi perlu

diperhatikan karena tidak selalu perubahan itu menguntungan bagi

masyarakat. Misalnya pemuda desa menjadi enggan bekerja di bidang

pertanian lagi, mereka lebiih merasa bangga apabila bekerja sebagai

buruh ataupun pemberi jasa.

4. Peningkatan pendapatan masyarakat

Keadaan umum masyarakat yang ada di negara berkembang adalah

rendahnya pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan secara

langsung atau tidak langsung dari proyek akan memberikan dampak yang

berarti.



2.1.3 Usaha Penanggulangan Dan Pengendalian Dampak

Pada umumnya jenis-jenis industri tertentu telah dapat diperkirakan

menimbulkan jenis zat pencemaran tertentu. Walapn demikian hal diatas tidak

dapat dijadikan peganan mutlak karena adanya perbedaan pemakaian bahan

mentah dan proses produksi atau teknologi yang berbeda dalam jenis industri.

Usaha yang biasa dilakukan dalam penceahan dan penanggulanan pencemaran

menurut artikel Nasruddin (2007) adalah sebagai berikut:

1. Mengurangi jumlah bahan pencemar atau medium pencemar yang

digunakan.

Dengan berkurangnya bahan kimia yang dipakai dalam produksi maka akan

berkurang pulalah jumlah limbah dari proses tersebut. Demikian pula

pengurangan jumlah air yang dipakai dalam proses produksi dapat

memperkecil biaya pengolahan limbah karena jumlah yang diolah lebih

sedikit.

2. Meningkatkan mutu kerja dapat pula mengurangi pencemaran.

Zat pencemar yang paling umum pada industri kini adalah minyak. Tidak

jarang pencemaran minyak terjadi karena cerobohnya operator pabrik atau

kecerobohan dalam memindahkan minyak dari tangki dikendaraan di pabrik.

3. Pengolahan limbah sebelum dibuang ke lingkungan

Fungsi pengolahan limbah ini adalah memisahkan medium pencemar

(air,udara) dengan zat pencemarnya atau mengubah zat pencemar menjadi

zat yang tidak atau kurang mencemarkan lingkungan.

4. Pemisahan limbah yang mencemarkan dan yang tidak mencemarkan sejak

proses produksi.

Dengan adanya pemisahan ini maka jumlah limbah yang diolah lebih sedikit,

jadi biaya akan lebih murah.



5. Perbaikan atau Perubahan Proses

Proses produksi pabrik yang tidak atau kurang sempurna dapat menimbulkan

penemaran. Contoh yang sering terjadi adalah pembakaran bahan bakar

solar untuk generator. Karena tidak sempurnanya pembakaran maka timbul

asap hitam yang mencemarkan udara.

Untuk mengatasi ini maka pembakaran dibuat lebih sempurna melalui kontak

udara dan bahan bakar yang lebih baik dalam proporsi yang sewajarnya.

6. Pelaksanaan daur ulang (recycle)

Bahan limbah dengan atau bercampur mediumnya dapat digunakan kembali

dalam proses lain dalam pabrik yang sama atau digunakan oleh pabrik lain.

Penggunaan air buangan setelah pengolahan, dalam proses yang sama

dapat pula dilaksanakan.

7. Pemilihan lokasi dengan daya dukung lingkungan yang lebih baik.

2.2 Konsep Eksternalitas

Perhatian para ahli ekonomi tentang permasalahan lingkungan pertama

kali muncul melalui konsep eksternalitas pada tahun 1910. Menyusul kemudian

perhatian dari ahli-ahli ekonomi lainnya yang juga mulai memasukkan unsur

lingkungan ke dalam pemikirannya. Eksternalitas merupakan fenomena yang kita

hadapi sehari-hari yang tidak hanya terbatas pada pengelolaan sumber daya

alam.

2.2.1 Definisi Eksternalitas

Menurut Mischan (1989 dalam Maryunani dan Sutikno, 2006:113)

eksternalitas bisa diartikan sebagai dampak dari kegiatan salah satu pihak dalam



kegiatan ekonomi terhadap pihak lain yang tidak ikut dipertimbangkan dalam

sistem harga.

Mueller (1989 dalam Maryunani, 2006:113) mendefinisikan eksternalitas

sebagai kegiatan konsumsi atau produksi dari individu atau perusahaan yang

mempunyai dampak tidak diinginkan terhadap utilitas atau fungsi produksi

individu atau perusahaan lain. Masalah mendasar dari eksternalitas adalah

bahwa biaya perusahaan tidak lagi mencerminkan biaya eksternal produksi

dengan benar. Produsen telah mengabaikan biaya eksternal, akibatnya terjadi

perbedaan harga antara harga marginal dengan biaya eksternal yang pada

akhirnya menimbulkan inefisiensi dalam alokasi sumber daya.

Sedangkan menurut Baumol dan Cates (1975 dalam Tyas, 2007:17)

konsep eksternalitas dibagi dalam dua definisi yang berbeda, pertama

eksternalitas yang bisa habis, eksternalitas menurut konsep ini karakteristiknya

seperti barang individu artinya jika barang itu dikonsumsi oleh individu, maka

barang tersebut tidak bisa dikonsumsi lagi oleh individu lainnya dengan kata lain

eksternalitas dari barang tersebut hilang dan yang kedua ekternalitas yang tidak

habis, eksternalitas menurut konsep ini karakteristiknya seperti barang publik

artinya barang tersebut dapat dikonsumsi oleh seorang individu tanpa harus

mengurangi fungsi utilitas individu yang lainnya, sebagai contoh dari bentuk

eksternalitas yang tidak habis adalah polusi udara atauplusi air yang dihasilkan

dari aktivitas ekonomi.

Sudarsono (1988 dalam Tyas, 2007:18) juga memiliki pengertian sendiri,

eksternalitas diartikan sebagai pengaruh yang diterima oleh suatu pihak sebagai

akibat dari kerugian produksi , konsumsi atau pertukaran pihak lain. Pengaruh ini

dapat bersifat menguntungkan (external economies) sehingga menaikkan daya

guna, menaikkan efisiensi kerja, atau menurunkan biaya produksi, akan tetapi

dapat bersifat merugikan (external diseconomies)



Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa eksternalitas adalah

efek samping atau dampak yang dirasakan pihak tertentu karena adanya

aktivitas ekonomi pihak lain, dalam arti keterkaitan antara satu aktivitas dengan

aktivitas lainnya tidak melalui mekanisme pasar.

4.4 2.2.2 Jenis-Jenis Eksternalitas

Efisiensi alokasi sumberdaya dan distribusi konsumsi dalam ekonomi

pasar dengan kompetisi bebas dan sempurna bisa terganggu, jika aktivitas

dan tindakan individu pelaku ekonomi baik produsen maupun konsumen

mempunyai dampak (externality) baik terhadap mereka sendiri maupun

terhadap pihak lain.

Eksternalitas yang terjadi dalam suatu perekonomian dapat

berdampak positif maupun negatif terhadap masyarakat dan lingkungan,

tetapi lebih khusus eksternalitas terhadap lingkungan hampir bisa

diperkirakan selalu eksternalitas yang negatif, terkait dengan perilaku

produsen yang selalu mencari keuntungan. Eksternalitas positif dari adanya

aktivitas ekonomi dalam hal ini industrialisasi mempunyai peran ganda

dalam hal meningkatkan taraf hidup manusia. Secara vertikal industrialisasi

berperan memperbesar nilai tambah pada kegiatan ekonomi, sementara

secara horizontal industrialisasi berperan dalam memperluas lapangan kerja

produktif dengan catatan industrialisasi berperan dalam memperluas

lapangan kerja produktif dengan catatan industrialisasi yang terjadi bersifat

padat karya.

Eksternalitas itu dapat terjadi dari empat interaksi ekonomi berikut ini

(Mangkoesoebroto(1993:124) :



a) Efek atau dampak satu produsen terhadap produsen lain (effects of

producers on other producers).

b) Efek atau dampak samping kegiatan produsen terhadap konsumen (effects

of producers on consumers)

c) Efek atau dampak dari suatu konsumen terhadap konsumen lain (effects of

consumers on consumers)

d) Efek akan dampak dari suatu konsumen terhadap produsen (effects of

consumers on producers)

2.2.2.1 Dampak Suatu Produsen Terhadap Produsen Lain

Suatu kegiatan produksi dikatakan mempunyai dampak eksternal

terhadap produsen lain jika kegiatannya itu mengakibatkan terjadinya

perubahan atau penggeseran fungsi produksi dari produsen lain. Dampak atau

efek yang termasuk dalam kategori ini meliputi biaya pemurnian atau

pembersihan air yang dipakai (eater intake clen-up cost) oleh produsen hilir

(downstream producers) yang menghadapi pencemaran air (water polution)

yang diakibatkan oleh produsen hulu (upstream producers). Hal ini terjadi

ketika produsen hilir membutuhkan air bersih untuk proses produksinya.

Dampak kategori ini bisa dipahami lebih jauh dengan contoh lain berikut

ini. Suatu proses produksi (misalnya perusahaan pulp) menghasilkan limbah

residu produk sisa yang beracun dan masuk ke aliran sungai, danau atau

semacamnya, sehingga produksi ikan terganggu dan akhirnya merugikan

produsen lain yakni para penangkap ikan (nelayan). Dalam hal ini, kegiatan

produksi pulp tersebut mempunyai dampak negatif terhadap produksi lain (ikan)

atau nelayan, dan inilah yang dimaksud dengan efek suatu kegiatan produksi

terhadap produksi komoditi lain.



2.2.2.2 Dampak Produsen Terhadap Konsumen

Suatu produsen dikatakan mempunyai eksternal efek terhadap

konsumen, jika aktivitasnya merubah atau menggeser fungsi utilitas rumah

tangga (konsumen). Dampak atau efek samping yang sangat populer dari

kategori kedua yang populer adalah pencemaran atau polusi. Kategori ini

meliputi polusi suara (noise), berkurangnya fasilitas daya tarik alam (amenity)

karena pertambangan, bahaya radiasi dari stasiun pembangkit (polusi udara)

serta polusi air, yang semuanya mempengaruhi kenyaman konsumen atau

masyarakat luas. Dalam hal ini, suatu agen ekonomi (perusahaan/produsen)

yang menghasilkan limbah (waste products) ke udara atau ke aliran sungai

mempengaruhi pihak dan agen lain yang memanfaatkan sumber daya alam

tersebut dalam berbagai bentuk. Sebagai contoh, kepuasan konsumen

terhadap pemanfaatan daerah-daerah rekreasi akan berkurang dengan adanya

polusi udara.

2.2.2.3 Dampak Konsumen Terhadap Konsumen Lain

Dampak konsumen terhadap konsumen yang lain terjadi jika aktivitas

seseorang atau kelompok tertentu mempengaruhi atau mengganggu fungsi

utilitas konsumen yang lain. Konsumen seorang individu bisa dipengaruhi tidak

hanya oleh efek samping dari kegiatan produksi tetapi juga oleh konsumsi oleh

individu yang lain. Dampak atau efek dari kegiatan suatu seorang konsumen

yang lain dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Misalnya, bisingnya suara alat

pemotong rumput tetangga, kebisingan bunyi radio atau musik dari tetangga,

asap rokok seseorang terhadap orang sekitarnya dan sebagainya.



2.2.2.4 Dampak Konsumen Terhadap Produsen

Dampak konsumen terhadap produsen terjadi jika aktivitas konsumen

mengganggu fungsi produksi suatu produsen atau kelompok produsen

tertentu. Dampak jenis ini misalnya terjadi ketika limbah rumah tangga terbuang

ke aliran sungai dan mencemarinya sehingga mengganggu perusahaan tertentu

yang memanfaatkan air, baik oleh ikan (nelayan) atau perusahaan yang

memanfaatkan air bersih.

Menurut Kula (1992 dalam Fauzi, 2004:20), tipe eksternalitas yang

menyangkut produsen dan konsumen ataupun sebaliknya sebagai eksternalitas

teknologi dalam arti eksternalitas terjadi karena adanya perubahan konsumsi

atau produksi satu pihak terhadap pihak lain yang lebih bersifat teknis. Tipe

eksternalitas lainnya adalah eksternalitas pecuniary. Eksternalitas ini terjadi

karena adanya perubahan harga dari beberapa input maupun output. Dengan

kata lain, eksternalitas ini terjadi manakala aktivitas ekonomi seseorang

mempengaruhi kondisi finansial pihak lain. Eksternalitas ini biasanya tidak

menimbulkan perubahan teknologi produksi dan tidak menimbulkan alokasi

sumberdaya yang salah.

Miller dan Meiner (2000:666) membedakan eksternalitas itu menjadi dua

yaitu eksternalitas teknis (technical externalities) dan eksternalitas kepemilikan

(ownership externalities)

1) Eksternalitas teknis

Technical externalities merupakan eksternalitas yang tercipta akibat tidak

bisa dipilah-pilahnya (indivisibility) proses produk atau return to scale .Ada

banyak eksternalitas teknis yang menimbulkan berbagai biaya atau

menyurutkan potensi keuntungan yang sebenarnya tersedia. Dalam

sebagian besar kasus, eksternalitas teknis tidak mengakibatkan masalah-

masalah seberat seperti yang diakibatkan oleh eksternalitas kepemilikan



atau eksternalitas barang publik, sehingga kebanyakan ekonom tidak

merasa perlu merumuskan suatu penanganan tersendiri untuk mengatasi

eksternalitas teknis.

2) Eksternalitas Kepemilikan

Biaya pribadi atau pesonal sering berbeda dari biaya sosial dikarenakan

suatu sumber daya yang digunakan atau dirusak tidak dimiliki oleh orang

yang mengakibatkan kerusakan atas sumber daya tersebut. Kasus klasik

eksternalitas kepemilikan adalah polusi udara dan air yang sebenarnya

milik publik atau umum.

Bila biaya personal berbeda dari biaya sosial, kita biasa

mengistilahkannya dengan masalah eksternalitas karena beban atau biaya

yang ditanggung oleh pembuat keputusan jauh lebih kecil daripada seluruh

beban yang diakibatkan oleh keputusannya; biaya lainnya yang lebih besar ini

justru jatuh ke pundak orang lain yang tidak terlibat dalam pengambilan

keputusan ini. Jadi sebagian besar biaya itu bersifat eksternal terhadap proses

pengambilan keputusan.

Lebih jauh Baumol dan Oates (1975 dalam Tyas, 2007:21) menjelaskan

tentang konsep ekternalitas dalam dua pengertian yang berbeda :

a) Eksternalitas yang bisa habis (a deplatable externality) yaitu suatu

dampak eksternal yang mempunyai ciri barang individu (private good or

bad) yang mana jika barang itu dikonsumsi oleh seseorang individu,

barang itu tidak bisa dikonsumsi oleh orang lain.

b) Eksternalitas yang tidak habis (an undeplate externality) adalah suatu

efek eksternal yang mempunyai ciri barang publik (public goods) yang

mana barang tersebut bisa dikonsumsi oleh seseorang, dan juga bagi



orang lain. Dengan kata lain, besarnya konsumsi seseorang akan

barang tersebut tidak akan mengurangi konsumsi bagi yang lainnya.

Dari dua konsep eketernalitas ini, eksternalitas jenis kedua merupakan

masalah pelik/rumit dalam ekonomi lingkungan. Keberadaan eksternalitas yang

merupakan barang publik seperti polusi udara, air, dan suara merupakan contoh

eksternalitas jenis yang tidak habis, yang memerlukan instrumen ekonomi untuk

menginternalisasikan dampak tersebut dalam aktivitas dan analisa ekonomi.

4.5 2.2.3 Faktor-Faktor Penyebab Eksternalitas

Eksternalitas timbul pada dasarnya karena aktivitas manusia yang

tidak mengikuti prinsip-prinsip ekonomi yang berwawasan lingkungan.

Dalam pandangan ekonomi, eksternalitas dan ketidakefisienan timbul

karena salah satu atau lebih dari prinsip-prinsip alokasi sumber daya yang

efisien tidak terpenuhi. Karakteristik barang atau sumberdaya publik,

ketidaksempurnaan pasar, kegagalan pemerintah merupakan keadaan-

keadaan dimana unsur hak pemikiran atau pengusahaan sumber daya

(property rights) tidak terpenuhi. Sejauh semua faktor ini tidak ditangani

dengan baik, maka eksternalitas dan ketidakefisienan ini tidak bisa

dihindari. Kalau ini dibiarkan, maka ini akan memberikan dampak yang

tidak menguntungkan terhadap ekonomi terutama dalam jangka panjang.

Bagaimana mekanisme timbulnya eksternalitas dan ketidakefisienan dari

alokasi sumber daya sebagai akibat dari adanya faktor di atas diuraikan

satu persatu berikut ini.

2.2.3.1 Keberadaan Barang Publik

Barang publik (public goods) adalah barang yang apabila dikonsumsi

oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang



tersebut. Selanjutnya, barang publik sempurna (pure public good) didefinisikan

sebagai barang yang harus disediakan dalam jumlah dan kualitas yang sama

terhadap seluruh anggota masyarakat.

Kajian ekonomi sumber daya dan lingkungan salah satunya

menitikberatkan pada persoalan barang publik atau barang umum ini (common

consumption, public goods, common property resource). Ada dua ciri utama

dari barang publik ini. Pertama, barang ini merupakan konsumsi umum yang

dicirikan oleh penawaran gabungan (joint supply) dan tidak bersaing dalam

mengkonsumsinya (non-rivalry in consumption). Kedua adalah tidak ekslusif

(non-exclusive) dalam pengertian bahwa penawaran tidak hanya diperuntukan

untuk seseorang dan mengabaikan yang lainnya. Barang publik yang berkaitan

dengan lingkungan meliputi udara segar, pemandangan yang indah, rekreasi,

air bersih, hidup yang nyaman dan sejenisnya.

Satu-satunya mekanisme yang membedakannya adalah dengan

menetapkan harga (nilai moneter) terhadap barang publik tersebut sehingga

menjadi barang privat (dagang) sehingga benefit yang diperoleh dari harga itu

bisa dipakai untuk mngendalikan atau memperbaiki kualitas lingkungan itu

sendiri. Tetapi dalam menetapkan harga ini menjadi masalah tersendiri dalam

analisa ekonomi lingkungan. Karena ciri-ciri di atas, barang publik tidak

diperjual belikan sehingga tidak memiliki harga, barang publik dimanfaatkan

berlebihan dan tidak mempunyai insentif untuk melestarikannya. Masyarakat

atau konsumen cendrung acuh tak acuh untuk menentukan harga

sesungguhnya dari barang publik ini. Dalam hal ini, mendorong sebagian

masyarakat sebagai “free rider”. Sebagai contoh, jika si A mengetahui bahwa

barang tersebut akan disediakan oleh si B, maka si A tidak mau membayar

untuk penyediaan barang tersebut dengan harapan bahwa barang itu akan

disediakan oleh si B. Jika akhirnya si B berkeputusan untuk menyediakan



barang tersebut, maka si A bisa ikut menikmatinya karena tidak seorangpun

yang bisa menghalanginya untuk mengkonsumsi barang tersebut, karena sifat

barang publik yang tidak ekslusif dan merupakan konsumsi umum. Keadaan

seperti akhirnya cendrung mengakibatkan berkurangnya insentif atau

rangsangan untuk memberikan kontribusi terhadap penyediaan dan

pengelolaan barang publik. Kalaupun ada kontribusi, maka sumbangan itu

tidaklah cukup besar untuk membiayai penyediaan barang publik yang efisien,

karena masyarakat cendrung memberikan nilai yang lebih rendah dari yang

seharusnya (undervalued).

2.2.3.2 Sumberdaya Daya Bersama

Keberadaan sumber daya bersama (common resources) atau akses

terbuka terhadap sumber daya tertentu ini tidak jauh berbeda dengan

keberadaan barang publik di atas.

Sumber-sumber daya milik bersama, sama halnya dengan barang-

barang publik, tidak ekskludabel. Sumber-sumber daya ini terbuka bagi siapa

saja yang ingin memanfaatkannya, dan cuma-cuma. Namun tidak seperti

barang publik, sumber daya milik bersama memiliki sifat bersaingan.

Pemanfaatannya oleh seseorang, akan mengurangi peluang bagi orang lain

untuk melakukan hal yang sama. Jadi, keberadaan sumber daya milik bersama

ini, pemerintah juga perlu mempertimbangkan seberapa banyak

pemanfaatannya yang efisien. Contoh klasik tentang bagaimana eksternalitas

terjadi pada kasus sumberdaya bersama ini adalah seperti yang diperkenalkan

oleh Hardin (1968) yang terkenal dengan istilah tragedi barang umum (the

tragedy of the commons).



2.2.3.3 Ketidaksempurnaan Pasar

Masalah lingkungan bisa juga terjadi ketika salah satu partisipan didalam

suatu tukar manukar hak-hak kepemilikan (property rights) mampu

mempengaruhi hasil yang terjadi (outcome). Hal ini bisa terjadi pada pasar

yang tidak sempurna (imperfect market) seperti pada kasus monopoli (penjual

tunggal).

Ketidaksempurnaan pasar ini misalnya terjadi pada praktek monopoli dan

kartel. Contoh konkrit dari praktek ini adalah Organisasi negara-negara

pengekspor minyak (OPEC) dengan memproduksi dalam jumlah yang lebih

sedikit sehingga mengakibatkan meningkatnya harga yang lebih tinggi dari

normal. Pada kondisi yang demikian akan hanya berakibat terjadinya

peningkatan surplus produsen yang nilainya jauh lebih kecil dari kehilangan

surplus konsumen, sehingga secara keseluruhan praktek monopoli ini

merugikan masyarakat (worse off).

2.2.3.4 Kegagalan Pemerintah

Sumber ketidakefisienan dan atau eksternalitas tidak saja diakibatkan

oleh kegagalan pasar tetapi juga karena kegagalan pemerintah (government

failure). Kegagalan pemerintah banyak diakibatkan tarikan kepentingan

pemerintah sendiri atau kelompok tertentu (interest groups) yang tidak

mendorong efisiensi. Kelompok tertentu ini memanfaatkan pemerintah untuk

mencari keuntungan (rent seeking) melalui proses politik, melalui kebijaksanaan

dan sebagainya. Aksi pencarian keuntungan (rent seeking) bisa dalam

berbagai bentuk :

a) Kelompok yang punya kepentingan tertentu ( interest groups) melakukan

loby dan usaha-usaha lain yang memungkinkan diberlakukannya aturan

yang melindungi serta menguntungkan mereka.



b) Praktek mencari keuntungan bisa juga berasal dari pemerintah sendiri

secara sah misalnya memberlakukan proteksi berlebihan untuk barang-

barang tertentu seperti mengenakan pajak impor yang tinggi dengan alasan

meningkatkan efisiensi perusahaan dalam negeri.

c) Praktek mencari keuntungan ini bisa juga dilakukan oleh aparat atau oknum

tertentu yang mempunyai otoritas tertentu, sehingga pihak-pihak yang

berkepentingan bisa memberikan uang jasa atau uang pelicin untuk

keperluan tertentu, untuk menghindari resiko yang lebih besar kalau

ketentuan atau aturan diberlakukan dengan sebenarnya. Praktek mencari

keuntungan ini membuat alokasi sumber daya menjadi tidak efisien dan

pelaksanaan aturan-aturan yang mendorong efisiensi tidak berjalan dengan

semestinya. Praktek jenis ini bisa mendorong terjadinya eksternalitas.

Sebagai contoh, perusahaan A yang mengeluarkan limbah yang merusak

lingkungan. Berdasarkan perhitungan atau estimasi perusahaan A harus

mengeluarkan biaya (denda) yang besar (misalnya Rp. 1 milyar) untuk

menanggulangi efek dari limbah yang dihasilkan itu. Pencari keuntungan

(rent seeker) bisa dari perusahaan itu sendiri atau dari pemerintah atau

oknum memungkinkan membayar kurang dari 1 milyar agar peraturan

sesungguhnya tidak diberlakukan, dan denda informasi ini belum tentu

menjadi revenue pemerintah. Sehingga akhirnya dampak lingkungan yang

seharusnya diselidiki dan ditangani tidak dilaksanakan dengan semestinya

sehingga masalahnya menjadi bertambah serius dari waktu ke waktu.

2.2.4 Solusi Mengatasi Eksternalitas

Eksternalitas memang suatu masalah yang bersifat pervasive (akan tetap

ada) ketika aktivitas ekonomi dijalankan. Sampai saat ini pun belum ditemukan



solusi yang benar-benar ideal dalam arti tidak merugikan kedua belah pihak,baik

itu pihak yang mencemari tidak merasa terbebani dengan tanggung jawabnya

maupun bagi pihak yang tercemar dalam hal ini masyarakat sekitar lokasi

industri. Eksternalitas dapat diatasi dengan menginternalisasinya ke dalam biaya

produksi.

Adanya eksternalitas menimbulkan alokasi sumber ekonomi yang

didasarkan pada pertimbangan pelaku ekonomi, dalam hal ini perusahaan

menjadi tidak efisien. Internalisasi eksternalitas ke dalam kalkulasi biaya produksi

akan memberikan insentif perusahaan untuk tidak menimbulkan pencemaran.

Menurut Reksohadiprodjo dan Brodjonegoro (1997:83) cara

menginternalisasi dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan. Pendekatan

pertama adalah atas dasar mekanisme pasar dan yang kedua adalah dengan

campur tangan pemerintah melalui peraturan.

2.2.4.1 Mekanisme Pasar

Masalah hak pemilikan menjadi hal penting untuk berhasilnya efisiensi

alokasi sumber daya alam dan bekerjanya pasar. Konsep hak kepemilikan erat

kaitannya dengan biaya transaksi seperti yang dikemukakan Ronald Coase.

Karena eksternalitas juga terkait dengan pemberian hak pemilikan maka salah

satu solusi untuk mengatasi eksternalitas dapat dilakukan dengan memberikan

hak pemilikan. Melalui mekanisme pasar kesepakatan untuk mengatasi

persoalan eksternalitas seringkali gagal dicapai karena besarnya biaya informasi,

transaksi, perundingan serta perjanjian antar pihak-pihak yang terlibat. Biaya

transaksi adalah berbagai bentuk biaya yang harus dibayar ketika pihak yang

berkepentingan itu tengah menjalani perundingan.



2.2.4.2 Campur Tangan Pemerintah

a) Pengaturan dan Pelarangan

Pengendalian jenis ini dilakukan dengan skema pengaturan

administratif dan perundang-undangan yang terkait langsung maupun

tidak langsung dengan jumlah pencemaran atau output yang diproduksi

dan teknologi yang digunakan oleh produsen. Pengaturan dapat

dilakukan dengan menetapkan baku mutu lingkungan. Secara langsung

pengaturan dapat dilakukan dengan melarang aktivitas yang

menghasilkan pencemaran yang melebihi baku mutu lingkungan. Secara

tidak langsung pemerintah dapat meminta perusahaan membuat fasilitas

pembersih limbah buangan sehingga limbah buangan tidak melampaui

baku mutu lingkungan.

b) Pajak dan Subsidi

Pengendalian jenis ini dilakukan dengan memberikan insentif bagi

produsen yang menggunakan alat pengendalian pencemaran atau

menarik pajak bagi pengguna peralatan yang menghasilkan pencemaran.

Tarif pajak yang optimum adalah sebesar biaya sosial marjinal.

Pengenaan pajak yang optimum secara otomatis akan mencapai

kesejahteraan dengan biaya yang minimal.

c) Tarif Limbah

Pemerintah memberikan tarif kepada perusahaan yang

menghasilkan pencemaran sesuai dengan besarnya bahan pencemar

yang dihasilkan.

Biaya eksternal tidak dapat ditentukan secara sederhana karena biaya

tersebut tidak dapat diukur secara langsung. Salah satu cara yang dapat

digunakan adalah berdasarkan kesediaan membayar seseorang (willingness to

pay) untuk pengurangan pencemaran. Dapat juga berdasarkan kesediaan



seseorang untuk menerima pembayaran dengan tetap menerima pencemaran

(willingness to accept).

2.3 Penelitian Terdahulu

Bagian ini akan memberikan gambaran penelitian terdahulu yang dinilai

cukup relevan dan dapat dijadikan acuan sesuai dengan rumusan masalah yang

diangkat.

Tyas (2007) melakukan studi dengan judul “Eksternalitas dan Tanggung

Jawab Sosial Perusahaan (Studi Kasus Pada Masyarakat di Sekitar PT

Petrokimia Gresik : Desa Lumpur, Tlogopojok dan Roomo di Kabupaten Gresik)”.

Hasil penelitiannya menunjukkan:

a) Eksternalitas akan tetap ada sebagai konsequensi logis dari lahirnya

aktivitas ekonomi. Konsep tanggungjawab sosial dapat dijadikan solusi

alternatif untuk mengeliminasi berbagai potensi eksternalitas yang

nanatinya akan dirasakan masyarakat dan lingkungan sekitar.

Operasional PT Petrokimia Gresik selama rentan waktu 35 tahun

menimbulkan berbagai eksternalitas bagi masyarakat di sekitarnya

khususnya masyarakat ring I (desa Lumpur, Tlogopojok dan Roomo) baik

positif maupun negatif. Tanggungjawab sosial perusahaan yang

dijalankan dapat dilihat sebagai upaya terbaik perusahaan untuk

menyeimbangkan berbagai eksternalitas yang dirasakan masyarakat

sekitar.

b) Persoalan sosial, ekonomi dan lingkungan yang kompleks akan selalu

muncul ketika aktivitas ekonomi dijalankan. Sehingga yang dibutuhkan

adalah kemitraan antara industri dengan masyarakat sekitar untuk



menciptakan kondisi yang nyaman baik bagi industri maupun masyarakat

sekitar.

c) Secara umum, eksternalitas negatif berupa penurunan kualitas udara

ambient di desa Tlogopojok dan Roomo selama penelitian masih di

bawah standar baku mutu yang ditetapkan. Jika selama ini masyarakat

ring I sering mengeluhkan paparan pencemaran yang menimbulkan bau

amoniak yang menyengat itu terjadi di saat kondisi pabrik abnormal dan

sesuai peraturan kondisi ini tidak dikategorikan pencemaran. Meskipun

demikian, pengendalian dan pemantauan lingkungan berkala serta

penyampaian informasi terkait potensi eksternalitas negatif perusahaan

diharapkan dapat terus dijalankan.

d) Tanggung jawab sosial PT Petrokimia Gresik terhadap ekonomi dan

lingkungan sudah mulai dijalankan perusahaan sejak awal, meskipun

menurut persepsi masyarakat kurang optimal. Sedangkan tanggung

jawab perusahaan secara sosial cenderung sedikit reaktif, karitatif dan

imperatif. Terlepas dari itu, secara umum program tanggung jawab yang

digulirkan perusahaan memberikan manfaat kepada masyarakat

penerimanya.

e) Tingkat pendidikan berperan penting ketika transformasi ekonomi dari

sektor primer menuju sektor sekunder dijalankan. Masih rendahnya

tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki masyarakat sekitar

kawasan industri PT Petrokimia Gresik maupun industry lain di kabupaten

Gresik membuat akses mereka memasuksi sektor formal seperti sektor

industri semakin kecil.

Pribadi (2003) dengan judul ”Studi Eksternalitas Pada Masyarakat Sekitar

PT Eratex Djaja LTD Tbk menunjukkan keberadaan Pabrik textile PT . Eratex



Djaja LTD Tbk” yang berada di Kotamadya Probolinggo memiliki pengaruh

terhadap masyarakat sekitar, keberadaan pabrik tekstil yang berada di dekat

lingkungan masyarakat itu memiliki manfaat yang sangat banyak, keberadaan

pabrik tekstil dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar dengan berbagai macam

usaha mulai dari bekerja sebagai karyawan pabrik, pedagang, pemilik kos dan

sopir angkota untuk meningkatkan pendapatan mereka. Di bidang sosial

hubungan yang baik terjalin diantara kedua belah pihak membuat kondisi sosial

berjalan dengan baik tanpa ada halangan yang begitu berarti yang dapat

mengganggu hubungan kedua belah pihak, ini ditunjang oleh keadaan keamanan

dikeduanya terjaga dengan baik. Di bidang lingkungan, kondisi lingkungan

masyarakat dengan keberadaan pabrik tidak terganggu, hal ini karena

pengolahan limbah mengolah hasil limbah dilakukan dengan baik sehingga

masyarakat tidak merasa terganggu.

2.3 Kerangka Pikir

Industri rokok yang saling berdekatan lokasinya di Kelurahan Bandulan

membentuk suatu kawasan industri. Adanya aktivitas produksi dari masing-

masing pabrik rokok tersebut akan menimbulkan dampak eksternalitas kepada

masyarakat yang ada disekitar industri baik itu masyarakat asli Kelurahan

Bandulan maupun masyarakat luar Kelurahan Bandulan. Subsistem masyarakat

yang meliputi lingkungan fisik, ekonomi dan sosial merasakan dampak dari

adanya industri-industri tersebut. Munculnya eksternalitas bagi masyarakat itu

akan memunculkan persepsi dan respon tersendiri dan mungkin berbeda-beda

dari masyarakat sekitar. Selanjutnya pihak perusahaan tentunya memiliki

tanggapan dan tindakan mengatasi eksternalitas tersebut.



Gambar 2.3 : Kerangka Pikir
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BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian diperlukan metode penelitian yang

disesuaikan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti. Dengan metode

penelitian akan didapat data dan informasi yang mendukung analisa dalam

penulisan skripsi ini. Selain itu juga akan menjadi jelas dan terfokus ruang

lingkup penelitiannya.

Menurut Koentjaraningrat (1991:7), dalam arti kata sesungguhnya maka

metode (Yunani:metodos) adalah cara atau jalan. Sehubungan dengan upaya

ilmiah maka metode menyangkut masalah cara kerja yaitu cara kerja untuk

memahami obyek sasaran ilmiah yang bersangkutan. Jadi metode penelitian

merupakan pedoman atau sarana dalam melakukan suatu penelitian yang

dilakukan secara sistermatis agar dapat memperoleh hasil yang obyektif, dapat

dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Berdasarkan pada penelitian pendahuluan dan permasalahan yang ingin

dijawab pada penelitian ini membawa konsekuensi pemilihan metode penelitian

kualitatif. Penelitian kualitatif dipilih karena meneliti fenomena yang tidak dapat

diteliti melalui penelitian kuantitatif, dan lebih dapat memahami fenomena

tersebut yang sampai sekarang belum banyak diketahui. Penelitian kualitatif itu

sendiri bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek

penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara

holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada

suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode

alamiah.



3.1 Pendekatan Penelitian

Paradigma kualitatif menekankan pada pemahaman mengenai masalah-

masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting

yang kompleks dan rinci (Sugiyono, 2007: 23). Dipandang dari sudut pendekatan

dan proses penelitiannya, penelitian kualitatif memiliki karakteristik khusus

sebagai berikut (Taylor & Boman, Marshal & Rossman, Silverman dalam Suyanto

2005:169):

1. Bersifat induktif, yaitu mendasarkan pada prosedur logika yang berawal

dari proposisi khusus sebagai hasil pengamatan dan berakhir pada suatu

kesimpulan (pengetahuan baru) hipotesis yang bersifat umum. Dalam hal

ini konsep-konsep, pengertian-pengertian dan pemahaman didasarkan

pada pola-pola yang ditemui di dalam data.

2. Melihat pada setting dan manusia sebagai suatu kesatuan, yaitu

mempelajari manusia dalam konteks dan situasi dimana mereka berada.

Oleh karena itu manusia dan setting tidak disederhanakan ke dalam

variabel, tetapi dilihat sebagai suatu kesatuan yang saling berhubungan.

3. Memahami perilaku manusia dari sudut pandang mereka sendiri (sudut

pandang yang diteliti). Hal ini dilakukan dengan cara melakukan empati

pada orang-orang yang diteliti dalam upaya memahami bagaimana

mereka melihat berbagai hal dalam kehidupannya.

4. Lebih mementingkan proses penelitian daripada hasil penelitian. Oleh

karena itu, bukan pemahaman mutlak yang dicari, tetapi pemahaman

mendalam tentang kehidupan sosial.

5. Menekankan pada validitas data sehingga ditekankan pada dunia empiris.

Penelitian dirancang sedemikian rupa agar data yang diperoleh benar-

benar mencerminkan apa yang dilakukan dan dikatakan yang diteliti.



Dalam hal ini data bukan tidak akurat, tetapi prosedurnya yang tidak

distandarisasi.

6. Bersifat humanistik, yaitu memahami secara pribadi orang yang diteliti

dan ikut mengalami apa yang dialami orang yang diteliti, dalam

kehidupannya sehari-hari.

7. Semua aspek kehidupan sosial dan manusia dianggap berharga dan

penting untuk dipahami karena dianggap bersifat spesifik dan unik.

Berdasarkan pada tujuan penelitian ini menggunakan pendekatan

kualitatif dengan pandangan fenomenologis. Dalam pandangan fenomenologis

peneliti berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-

orang yang berada dalam situasi-situasi tertentu. Fenomenologis tidak berasumsi

bahwa peneliti mengetahui arti sesuatu bagi orang-orang yang sedang diteliti

oleh mereka. Peneliti masuk ke dalam dunia konseptual para subjek yang

ditelitinya sedemikian rupa sehingga mereka mengerti apa dan bagaimana suatu

pengertian yang dikembangkan oleh mereka di sekitar peristiwa dalam

kehidupan sehari-hari (Moleong, 2006:14)

Dengan pendekatan ini diharapkan diperoleh gambaran ”apa adanya”

namun tetap dalam kerangka yang ada, dan yang sebenarnya mengenai kondisi

dan fenomena masyarakat sekitar kawasan pabrik rokok Bandulan Kota Malang.

Hal ini karena metode tersebut memperhatikan pemahaman perilaku tiap

individu. Selain itu dengan pendekatan ini lebih mudah apabila berhadapan

dengan kenyataan ganda, penyajian secara langsung hakikat hubungan antara

peneliti dan responden, lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan

banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.



3.2 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah menyangkut jenis data yang dapat

memberikan dan mengungkapkan informasi tentang permasalahan yang sedang

dikaji oleh peneliti. Berdasarkan jenis datanya, data dapat dibedakan menjadi

dua yaitu :

1. Data Primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari

sumber pertamanya, diamati, dicatat, dan disajikan.

2. Data Sekunder, yaitu data yang biasanya telah tersusun dalam bentuk

dokumen-dokumen.

Data primer didapatkan dari informan kunci (key informan) baik dari sisi

masyarakat sekitar kawasan industri, tenaga kerja dan pihak-pihak lain yang

terkait seperti pemerintah setempat. Sedangkan data sekunder yang digunakan

dalam penelitian ini didapatkan dari berbagai literatur, artikel dan data dari dinas

terkait atau dari beberapa industri rokok setempat.

Tabel 3.1 : Sumber Data Sekunder

Instansi Data yang Dibutuhkan
1. Kelurahan Data demografi kelurahan Bandulan

2. Dinas Perdagangan, Industri dan

Koperasi Kota Malang

Industri rokok yang ada di Kota

Malang, dan di Kelurahan Bandulan

khususnya.

Sumber: Data Primer, 2008

3.3 Unit Analisis dan Penentuan Informan

Dalam penelitian ini perlu ditetapkan satuan kajian yaitu masyarakat

sekitar kawasan operasional industri rokok di wilayah Bandulan kota Malang dan

tenaga kerja yang merasakan eksternalitas. Dengan penentuan satuan kajian ini

pengumpulan data dapat dipusatkan di sekitarnya. Yang dikumpulkan adalah apa



yang terjadi dalam kegiatannya, apa yang mempengaruhi, bagaimana sikapnya,

dan semacamnya.

Sebagai subjek penelitian masyarakat di sekitar kawasan industri rokok

tersebut akan dijaring informasi sebanyak mungkin yang kemudian disaring

sesuai dengan kebutuhan peneliti.

Informan dalam penelitian ini ditetapkan dengan menggunakan teknik

purposive sampling dengan mendatangi secara sengaja informan yang dianggap

representatif oleh peneliti, pemilihan informan didasarkan pertimbangan tertentu

yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal. Selain teknik diatas

penelitian ini juga menggunakan teknik snow-ball sampling, dengan teknik ini

peneliti memilih informan secara berantai. Jika pengumpulan data dari informan

ke-1 sudah selesai, peneliti minta agar informan memberikan rekomendasi untuk

informan ke-2 dan seterusnya. Proses “bola salju” ini berlangsung terus sampai

peneliti memperoleh data yang cukup sesuai. Pemilihan informan kunci tentu

saja disesuaikan dengan tujuan penelitian. Untuk itu perlu penentuan

karakteristik informan sebelumnya.

Pertimbangan yang diambil dalam pemilihan informan adalah sebagai

berikut: (1) Orang yang bersangkutan memiliki pengalaman pribadi sesuai

dengan permasalahan yang diteliti dalam hal ini adalah masyarakat yang

merasakan adanya eksternalitas pabrik rokok; (2) Orang tersebut sehat jasmani

dan rohani; (3) Orang yang bersangkutan memiliki pengetahuan yang luas

mengenai permasalahan yang diteliti.

Tahap pertama peneliti mendatangi pihak Kelurahan setempat,

selanjutnya, dari sini akan diperoleh rekomendasi siapa saja warga yang bisa

dijadikan informan yang sesuai dengan tujuan penelitian (informan yang tepat).

Berikut daftar karakteristik informan yang berhasil dikumpulkan peneliti:



Tabel 3.2 : Daftar Karakteristik Informan

No Nama Alamat Pekerjaan

1 Bpk. Solichin Perum Bandulan Asri Aparat Kelurahan

Bandulan

2 Bpk. Sumariadi Jl Bandulan gang 8 Sudah tidak bekerja

3 Ibu Lastmi Perumahan Sun Flower Ibu Rumah Tangga

4 Bpk Heru Jl Bandulan gang 4 Penjual Lalapan

5 Ibu Lestari Perumahan Sun Flower Ibu Rumah Tangga

6 Bpk. Fajar Jl Bandulan gang 4 Tukang Ojek

7 Bpk. Wahyu Jl Bandulan gang 6 RW 03 PNS

8 Ibu Wiwik Jl Bandulan gang 4 Ibu Rumah Tangga dan

penjual es campur

9 Bpk. Bambang Sumbersari gang 4 no 53 Malang Guru SD

10 Ibu Sunarsih Jl Bandulan Barat no 184 Buruh Pabrik Wanita

11 Bpk. Mahmud - Supir Angkot MM

12 Bpk. Slamet Pakisaji Kabupaten Malang Penjual Buah

13 Bpk. Is Jl. Raya Bandulan 190C Aparat Kelurahan

Bandulan

14 Ibu Rokhim Perumahan Sun Flower Ibu Rumah Tangga

15 Angga Perum Bandulan Asri RT 02 RW

06

Mahasiswa

Sumber : Data Primer, 2008

Diketahui yang merupakan informan kunci disini adalah informan yang

bernama Bapak Solichin, Bapak Sumariadi, Bapak Heru, dan Ibu Sunarsih. Dari

beberapa orang di atas akan digali informasi sedalam mungkin sesuai dengan

tujuan penelitian. Untuk meyakinkan kebenaran dari informan-informan tersebut,

peneliti selanjutnya mendatangi informan lain diluar informan kunci dengan

materi yang sama, sehingga diharapkan dapat menguatkan data yang sudah

diperoleh peneliti.

Dari informan di atas diperoleh variasi refleksi dari objek. Gejala yang

dapat ditangkap dari objek bisa mimik, pantomimik, ucapan, tingkah laku,

perbuatan, dan lain-lain. Dari gejala-gejala disini selanjutnya tugas peneliti untuk



memberikan interpretasinya (Arikunto, 2006:14). Hal ini sesuai dengan tujuan

penelitian untuk mengetahui bagaimana persepsi dan respon masyarakat baik

terhadap industri rokok di lingkungan mereka maupun eksternalitas yang telah

ditimbulkan.

Untuk menguatkan interpretasi yang dibuat oleh peneliti, dalam

pembahasan akan menampilkan emik-emik yang mendukung dari informan-

informan diatas.

3.4 Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

e) Wawancara

Salah satu metode yang digunakan adalah wawancara yaitu

mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada

responden. Wawancara merupakan suatu proses interaksi komunikasi.

Dalam proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh pewawancara,

responden, topik yang tertuang dalam pertanyaan, dan situasi

wawancara. (Singarimbun, 1989 ; pada Hanunk). Dan Dalam wawancara

perlu memperhatikan beberapa hal yaitu siapa yang menjadi

terwawancara, bagaimana reaksinya, bagaimana peranan pewawancara

itu sendiri, dan hal-hal apa saja yang dapat dicatat untuk memperkaya

konteks wawancara.

Sebelum proses wawancara dilakukan diperlukan perencanaan

dan persiapan sebelumnya. Hal ini dilakukan agar wawancara berjalan

dengan lancar dan baik sesuai yang diharapkan oleh peneliti. Persiapan

itu dilakukan melalui tahap-tahap tertentu yaitu yang tergambar dalam

bagan berikut:



Bagan 3.1 : Tahap-Tahap Wawancara

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara pembicaraan informal,

jenis wawancara ini pertanyaan yang diajukan sangat bergantung pada

pewawancara itu sendiri, jadi tergantung pada spontanitasnya dalam

mengajukan pertanyaan kepada terwawancara. Hubungan pewawancara

dengan terwawancara adalah dalam suasana biasa, wajar, sedangkan

pertanyaan dan jawabannya berjalan seperti pembicaraan biasa dalam

kehidupan sehari-hari saja. Sewaktu pembicaraan berjalan, terwawancara

malah barangkali tidak mengetahui atau tidak menyadari bahwa ia

sedang diwawancarai.

f) Observasi

Adalah suatu metode pengumpulan data dan informasi dengan jalan

mengadakan pengamatan atas peristiwa dan gejala sosial dengan

indranya (Surachmad, 1982 ; pada Hanunk). Observasi dilakukakan di

kawasan sekitar pabrik rokok, kawasan pemukiman masyarakat sekitar

industri.

Menemukan siapa saja
yang akan diwawancarai

Mencari tahu bagaimana cara yang
sebaiknya untuk mengadakan kontak

dengan responden

Mengadakan persiapan yang matang
untuk pelaksanaan wawancara



g) Dokumentasi

Dokumentasi menjadi bagian yang sangat penting dalam penelitian ini

karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan seperti menjadi

sumber yang stabil, kaya dan mendorong. Ini sangat berguna sebagai

bukti untuk suatu pengujian Hasil dari dokumentasi juga dapat menjadi

sumber data yang dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan

meramalkan. Dalam penelitian ini contoh hasil dokumentasi adalah foto-

foto dilapangan.

3.5 Teknik Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan melalui survei untuk selanjutnya

ditentukan analisisnya. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh

data yang tersedia dari berbagai sumber yang masih berhubungan dengan

subjek penelitian, yaitu baik itu dari hasil wawancara, pengamatan yang sudah

dituliskan dalam catatan lapangan, dokumentasi, dan lain-lain. Lalu diadakan

reduksi data dengan jalan melakukan abstraksi. Langkah selanjutnya adalah

menyusunnya dalam satuan-satuan. Satuan-satuan itu kemudian

dikategorisasikan pada langkah selanjutnya. Tahap akhir dari analisis data ini

adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Dan pada prinsipnya proses

analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara induksi yaitu lebih

mengutamakan dan mementingkan proses daripada hasil.

3.6 Pengecekan Keabsahan Temuan

Agar diperoleh temuan yang handal, maka peneliti akan melakukan

pengecekan terhadap data yang dikumpulkan. Dan untuk menetapkan

keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik

pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang



digunakan, yaitu derajat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan, dan

kepastian.

Adapun teknik pemeriksaan keabsahan data tersebut akan tergambarkan

dalam berikut:

Tabel 3.3 : Teknik Pemeriksaan Keabsahan

Kriteria Teknik Pemeriksaan
Kredibilitas (derajat kepercayaan) 4. Perpanjangan keikutsertaan

5. Ketekunan pengamatan
6. Triangulasi
7. Pengecekan sejawat
8. Kecukupan referensial
9. Kajian kasus negatif
10. Pengecekan anggota

Kepastian Uraian rinci
Kebergantungan Audit Kebergantungan
Kepastian Audit kepastian

Sumber : Moleong, 2006

Dalam penelitian ini teknik pemeriksaan yang dilakukan oleh peneliti

dengan trianggulasi. Trianggulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan

sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai metode.

- Trianggulasi Sumber

Trianggulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang

diperoleh melalui beberapa sumber.

- Trianggulasi Metode

Trianggulasi metode dilakukan dengan cara mengecek data kepada

sumber yang sama dengan metode yang berbeda



BAB IV

PEMBAHASAN

Dalam bagian awal bab ini akan dibahas bagaimana gambaran umum

situs penelitian yaitu Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun Kota Malang yang

menjadi kawasan keberadaan beberapa industri rokok dan gambaran

kependudukan sehingga mengetahui bagaimana kondisi masyarakatnya.

Selanjutnya akan dibahas mengenai eksternalitas yang muncul dari keberadaan

dan aktivitas produksi dari pabrik-pabrik rokok di Kelurahan Bandulan. Setelah

mengetahui eksternalitas apa saja yang dirasakan oleh masyarakat, penting

untuk diketahui bagaimana persepsi dan respon masyarakatnya. Dan pada

bagian akhir bab ini juga akan diketahui bagaimana tindakan perusahaan dan

apa saja yang sudah dilakukan bagi masyarakat setempat.

4.1 Gambaran Umum Situs Penelitian

Kota Malang yang terletak di Propinsi Jawa Timur yang memiliki areal

seluas 11.006 Ha dan terdiri dari 5 kecamatan yaitu Kecamatan Klojen,

Kecamatan Blimbing, Kecamatan Kedungkandang, Kecamatan Sukun,

Kecamatan Lowokwaru. Kelurahan Bandulan adalah salah satu kelurahan yang

ada di Kecamatan Sukun. Luas wilayah kelurahan ini adalah 220.617 Ha dengan

batasan administrasi wilayah sebagai berikut :

Sebelah utara : Kelurahan Pisangcandi

Sebelah selatan : Kelurahan Mulyorejo

Sebelah barat : Desa Pandan Landung

Sebelah timur : Kelurahan Tanjungrejo



Kelurahan Bandulan terbagi menjadi 6 wilayah RW dengan 49 RT. Luas

lahan terbangunnya sebesar 55,48 persen yang sebagian besar merupakan

perumahan (luasnya yaitu sebesar 69,2 persen dari luas lahan terbangunnya)

dan sisanya (sebesar 30,8 persen dari luas lahan terbangun) merupakan industri

dan pergudangan, jalan, dan sarana terbangun. Sedangkan luas lahan tidak

terbangunnya yang berupa sawah, lahan kosong, ruang terbuka hijau dan

olahraga, dan makam sebesar 44,52 persen.

RW 1 mempunyai wilayah yang paling luas yaitu 89,781 Ha atau 40,7

persen dari luas total Kelurahan Bandulan. Sedangkan wilayah dengan luas

terkecil yaitu RW 3 dengan luas wilayah sebesar 12,490 Ha atau 5,66 persen

dari luas total Kelurahan Bandulan.

Tabel 4.1 : Luas Lahan Kelurahan Bandulan per RW

RW Luas Lahan (Ha)

01 89,781

02 18,222

03 12,490

04 19,821

05 54,520

06 26,053

Total 220,617

Sumber : Kelurahan Bandulan

RW yang mempunyai luas paling tinggi ini yaitu RW 01 merupakan

wilayah keberadaan industri-industri di Kelurahan Bandulan. Luasnya

mendominasi walau sebenarnya masih ada beberapa industri yang berada diluar

RW ini. Tata guna lahan industri dan pergudangan sebesar 22,5 persen dari luas

lahan total dan sebagian besar berada di RW 01. Sedangkan RW yang lainnya

seperti RW 02, 03, 04 dan RW 06 didominasi oleh perumahan.



Berdasarkan kegiatan yang dikembangkan menurut RDTRK Kecamatan

Sukun Tahun 2003 dan RTRW Kota Malang Tahun 2001-2010, fungsi dari

Kelurahan Bandulan dalam lingkup Kecamatan Sukun dan Kota Malang adalah :

1. Pusat pengembangan kegiatan industri menengah/besar.

2. Pusat pengembangan pemukiman menengah dan kecil.

3. Pusat pengembangan jasa dan distribusi penduduk.

Pengembangan Kelurahan Bandulan berdasarkan Evaluasi/Revisi

Rencana Detail Tata Ruang Kota Kecamatan Sukun Tahun 1998/1999 –

2008/2009 diarahkan sebagai berikut :

1) Kelurahan Bandulan diarahkan untuk pengembangan distribusi

penduduk. Pada kawasan ini tidak dikembangkan kegiatan baru yang

dapat menarik pertumbuhan penduduk, tetapi lebih pada pengembangan

perumahan dan infiltrasi. Dengan demikian diharapkan penambahan

jumlah penduduk pada kawasan ini dalam skala sedang.

2) Jenis kegiatan yang dikembangkan yaitu : perumahan, industri rumah

tangga (home industry), sedang sampai industri besar, fasilitas

pendidikan, perdagangan dan jasa skala lingkungan, perkantoran skala

lokal.

3) Perdagangan dan jasa terdapat pada sepanjang jalan utama karena

adanya pusat aktivitas. Di sepanjang Jalan Raya Bandulan perdagangan

dan jasanya termasuk dalam bentuk pertokoan dengan skala pelayanan

lokal.

4) Jalan Raya Bandulan dan Jalan Bandulan Barat yang merupakan

kegiatan industri sedang dan besar. Dalam pengembangan lokasi

kegiatan industrinya di masa mendatang, keberadaannya dipertahankan

akan tetapi dibatasi penambahannya. Dengan dibatasinya penambahan



industri tersebut, maka ruang terbuka hijau dapat tetap dipertahankan

keberadaannya.

Melihat fungsi dari Kelurahan Bandulan disini menjadi bukti banyaknya

industri-industri yang ada di Kelurahan ini. Sayangnya fungsi ganda yang bukan

hanya sebagai pusat pengembangan industri tetapi juga sebagai pusat

pengembangan pemukiman, jasa dan distribusi penduduk dapat menimbulkan

masalah. Yang bisa menjadi pertanyaan adalah bisakah ketiga fungsi itu bisa

berjalan sebagaimana yang telah diharapkan. Pada kenyataannya ternyata

menimbulkan permasalahan, salah satu masalah pola penggunaan lahan di

Kelurahan Bandulan yaitu adanya kecenderungan bercampurnya berbagai

kegiatan penggunaan tanah di dalam satu kawasan pusat kota atau di kawasan

tertentu yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan yang telah ditetapkan,

misalnya kawasan industri dan pergudangan yang masih berbaur dengan

kawasan perumahan dan kawasan perdagangan (pada RW 1 Kelurahan

Bandulan). Hal ini akan menyebabkan struktur kota menjadi tidak teratur.

Dalam Rencana Tata Guna Lahan Kelurahan Bandulan Tahun 2007 non

fisik, terdapat poin yang dapat mengatasi permasalahan dalam penggunaan

lahan yaitu pembatasan pengeluaran ijin penggunaan lahan untuk bangunan

industri yang dekat dengan lahan yang digunakan untuk pemukiman.

Pembatasan ijin ini secara tidak langsung menyediakan lahan yang dapat

difungsikan untuk pemukiman atau pengembangan kegiatan perdagangan dan

jasa. Cara ini sesuai dengan salah satu poin Pengembangan Kelurahan

Bandulan berdasarkan Evaluasi/Revisi Rencana Detail Tata Ruang Kota

Kecamatan Sukun Tahun 1998/1999 – 2008/2009 diatas.

Dari data yang ada dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang

bermata pencaharian sebagai buruh industri dari tahun ke tahun semakin

meningkat dengan jumlah peningkatan paling besar diantara jenis mata



pencaharian yang lainnya. Pada tahun 2007 sebanyak 55 persen penduduk

bermata pencaharian sebagai buruh industri atau yang termasuk dalam sektor

swasta, jumlah ini meningkat 4 persen dari tahun sebelum yang hanya 51 persen

dari total penduduk yang memiliki mata pencaharian. Hal ini sesuai dengan

keberadaan industri di Kelurahan Bandulan yang cukup banyak, sehingga

menarik jumlah pekerja yang banyak berasal dari penduduk Kelurahan Bandulan

itu sendiri. Namun kesediaan tenaga kerja dari dalam Kelurahan Bandulan itu

sendri tidak mencukupi kebutuhan tenaga kerja pabrik-pabrik yang ada karena

sebagai pabrik rokok yang sebagian besar proses produksinya menggunakan

tenaga manusia membutuhkan cukup banyak tenaga kerja yang mayoritas

tenaga kerja wanita. Oleh sebab itu pihak perusahaan mengrekrut tenaga kerja

lagi dari daerah-daerah luar Kelurahan Bandulan. Daerah yang juga

menyumbang tenaga kerja besar adalah dari Wagir dan sekitarnya yang letaknya

juga tidak terlalu jauh dari lokasi pabrik.

Tabel 4.2 : Komposisi Penduduk menurut Mata Pencaharian Kelurahan
Bandulan Tahun 2002-2007

TAHUN
MATA PECAHARIAN

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Pegawai Negeri Sipil 327 327 515 517 762 781

ABRI 97 97 180 181 189 189

Buruh industri 2486 2562 3227 3242 3469 3618

Wiraswasta/pedagang 83 83 202 203 270 275

Tani 25 25 25 46 96 96

Pertukangan 431 431 1378 1384 1548 1621

Buruh Tani 20 21 21 14 - -

Pensiunan 189 189 158 159 181 192

Jasa - - - 158 289 307

Pengrajin/industri - - - 8 15 21

Sumber : Monografi Kelurahan Bandulan Semester II, 2002-2007



Dari gambaran umum Kelurahan Bandulan di atas dapat diketahui bahwa

Kelurahan Bandulan merupakan kawasan yang memiliki beberapa industri

disekitarnya, industri-industri didominasi oleh industri rokok, dan beberapa

industri lain seperti garmen dan industri makanan. Adapun beberapa Industri

rokok yang lokasinya saling berdekatan yang ada di kawasan industri Kelurahan

Bandulan terdaftar pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.3 : Daftar Perusahaan Rokok Kelurahan Bandulan

No Nama Peruahaan Alamat

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PR Gangsar

PR Penamas Tobacco

PR Utama Mama

PR Jambu Air

PR Gerbang Lestari

PR Gandum

Jl. Raya Bandulan 96

Jl. Raya Bandulan 99

Jl. Bandulan Barat

Jl. Raya Bandulan

Jl. Raya Bandulan

Jl. Raya Bandulan 201

Sumber : Observasi Lapangan, 2008

Dari tabel diatas bisa diketahui bahwa industri rokok di Kelurahan

Bandulan terpusat di Jl. Raya Bandulan dan Jl Bandulan Barat. Lokasi industri

yang berdekatan ini menimpulkan pemusatan kegiatan ekonomi, yang pada

akhirnya menimbulkan dampak baik itu dampak yang positif maupun dampak

yang negatif.

Salah satu perusahaan rokok yang ada di kelurahan Bandulan adalah PR

GANDUM. PT Gandum Malang pada awal berdirinya merupakan perusahaan

perseorangan yang memproduksi rokok kretek Cap Gandum yang berlokasi di Jl.

Raya Bandulan No. 201, kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun, Kota Malang.

Didirikan oleh pemiliknya bapak Widjajanto Wibawo pada tahun 1979 dengan



tenaga kerja awal lima orang. Meskipun demikian, kegiatan perusahaan sudah

dilaksanakan secara menyeluruh meliputi pengolahan, produksi, administrasi dan

pemasaran. Hal tersebut berlangsung sampai dengan tahun 1980. Pada tahun

1984 perusahaan rokok Gandum ditingkatkan statusnya dari perusahaan

perseorangan menjadi Perseroan Terbatas (PT) GANDUM. Hal ini dilakukan

karena semakin besar perusahaan makin besar pula tantangan yang dihadapi

dan juga merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa memilih kelurahan Bandulan

sebagai lokasi perusahaan mereka. Jika ditinjau dari teori, penentuan lokasi

penempatan pabrik tentunya mempunyai alasan-alasan tertentu seperti yang

diungkapkan oleh Prasetyo (2002), bahwa lokasi Industri atau perusahaan dapat

dipengaruhi oleh:

a. Faktor endowment, yaitu tersedianya faktor produksi seperti tanah,

tenaga kerja, dan modal yang secara kualitatif dan kuantitatif dalam

suatu negara atau daerah

b. Pasar dan harga, berhubungan erat dengan tujuan akhir pengusaha

yaitu mendapatkan keuntungan dan luas pasar, yang ditentukan oleh

jumlah penduduk, pendapatan perkapita dan distribusi pendapatan.

c. Bahan baku dan energi, proses produksi merupakan usaha

mentransfomasikan bahan baku ke dalam hasil akhir yang memiliki

nilai lebih tinggi dan menggunakan energi sebagai penggerak.

d. Aglomerasi, keterkaitan antara industri dan penghematan ekstern,

dimana hal ini akan memudahkan kota besar menjadi anglomerasi,

dengan adanya anglomerasi ini berakibat pada penghematan ekstern.

Penghematan ini terjadi karena faktor-faktor luar dan dinikmati oleh

semua industri yang ada di kota tersebut.



e. Kebijaksanaan pemerintah, hal ini dapat merupakan faktor pendorong

atau hambatan bahkan larangan bagi suatu industri yang berlokasi

ditempat tertentu.

f. Kebijakan pengusaha, berkaitan dengan kebijakan atas penentuan

fungsi dan lokasi cabang-cabangnya.

PT Gandum, yang merupakan pabrik rokok tertua di Kelurahan ini sudah

hampir 30 tahun berdiri memiliki alasan sendiri yang dijadikan pertimbangan saat

memilih kelurahan Bandulan sebagai lokasi berdirinya industri mereka. Alasan

penentuan mereka tidak jauh berbeda dengan teori yang diungkapkan oleh

Prasetyo (2002). Pertimbangannya adalah sebagai berikut:

1. Faktor Primer

a. Bahan Baku

Bahan baku adalah merupakan faktor utama yang harus ada untuk

menjaga kelancaran proses produksi. Didaerah lokasi ini cukup dekat

dengan kebutuhan bahan baku maupun bahan penolong yang dibutuhkan

perusahaan.

b. Transportasi

Perusahaan memilih lokasi karena kemudahan transportasi yang

digunakan untuk mengangkut kebutuhan akan produksi atau hasil

produksi sehingga menekan biaya dan waktu. Kegiatan transportasi tidak

mengalami kesulitan karena segala jenis kendaraan seperti mobil, truk,

truk gandeng dan sebegainya dapat lewat dengan baik.

c. Tenaga Kerja

Diwilayah atau kawasan ini menjadi tempat usaha perusahaan dengan

mudah mendapatkan tenaga kerja yang relatif murah yang sesuai dengan

kebutuhan perusahaan dan cukup untuk menunjang kelancaran proses



produksi. Diketahui di wilayah ini dikelilingi beberapa desa yang sebagian

penduduknya bermatapencaharian sebagai buruh tani dan buruh pabrik

d. Pemasaran

Wilayah yang ditempati oleh perusahaan merupakan kawasan

perdagangan dan industri yang sangat potensial untuk memasarkan hasil

produksi.

e. Ekspansi perusahaan

Lokasi perusahaan yang berada di pinggir kota dan tanah atau wilayah

sekitar perusahaan masih cukup tersedia, sehingga memungkinkan untuk

mengadakan ekspansi. Dengan demikian kebutuhan lahan untuk

perluasan tidak akan menemui masalah.

2. Faktor Sekunder

a. Sikap Masyarakat

Pengaruh pendirian perusahaan terhadap sikap masyarakat sangat positif

dimana masyarakat menyambut dengan baik keberadaan perusahaan,

karena berdirinya perusahaan di daerah itu maka membuka lapangan

kerja bagi masyarakat sekitar. Dan hal tersebut dapat menunjang

peningkatan taraf hidup masyarakat.

b. Fasilitas Perbankan

Guna memperlancar kegiatan perusahaan perlu adanya kerjasama

dengan perbankan terutama dalam memperoleh kredit untuk menambah

modal. Dalam hal ini perusahaan tidak kesulitan dalam memperoleh

modal dari bank-bank swasta atau milik pemerintah karena letaknya yang

cukup dekat dengan perusahaan

Atas dasar perkembangan perusahaan rokok Gandum yang cukup pesat,

menimbulkan banyaknya perusahaan-perusahaan rokok sejenis bermunculan

disekitarnya. Ini merupakan ciri dari industri kecil dan menengah pada umumnya,



dimana industri yang sejenis akan cenderung berkumpul di suatu kawasan.

Sehingga pada akhirnya Kelurahan Bandulan menjadi kawasan industri yang

akan terus dikembangkan pemerintah.

Keberadaan pabrik-pabrik di Kelurahan Bandulan ini memiliki ciri-ciri yang

berbeda dengan di daerah lainnya yang pada akhirnya menjadi daya tarik

tersendiri untuk selanjutnya dapat dijadikan lokasi penelitian. Letak pabrik yang

semestinya berada jauh dari kawasan pemukiman masyarakat, di lingkungan

Bandulan ini justru sebaliknya lokasinya sangat dekat. Salah satu pabrik bahkan

berada di sebelah sebuah perumahan elit yang padat penduduknya yaitu

perumahan Sun Flower. Selain dekat dengan pemukiman penduduk, pabrik-

pabrik tersebut juga dekat dengan sarana pendidikan dan jalan raya. Keadaan

seperti ini yang pada akhirnya memungkinkan masyarakat sekitar akan lebih

besar menerima dampak atau eksternalitas dari pabrik-pabrik tersebut.



4.2 Eksternalitas Pada Masyarakat Kawasan Industri Rokok di Kelurahan

Bandulan

Eksternalitas adalah pengaruh yang diterima oleh suatu pihak sebagai

akibat dari kerugian produksi, konsumsi atau pertukaran pihak lain. Pengaruh ini

dapat bersifat menguntungkan (external economies) sehingga menaikkan daya

guna, menaikkan efisiensi kerja, atau menurunkan biaya produksi, akan tetapi

dapat juga bersifat merugikan (external diseconomies) (Sudarsono,1998:87).

Proses produksi sebagai akibat industrialisasi memang mampu

memberikan dampak positif atau eksternalitas positif dalam meningkatkan

kesejahteraan manusia melalui peluang kerja bagi masyarakat lokal hal ini

terbukti dengan apa yang telah terjadi di kawasan industri yang berada di

kelurahan Bandulan. Hampir 10-30 tahun pabrik-pabrik tersebut beroperasi,

dalam rentang waktu yang cukup lama tersebut perusahaan-perusahaan

pengolahan tembakau yang ada disini terbukti memberikan pengaruh dan

dampak bagi lingkungan masyarakatnya. Pengaruh lingkungan itu bisa berupa

lingkungan fisik, lingkungan sosial masyarakat, maupun pengaruh terhadap pola

hubungan sosial dan ekonomi masyarakat.

Seperti yang telah diungkapkan oleh Hadi (2005:23) bahwa daerah yang

terkena dampak (impacted area) dipandang sebagai suatu ekosistem dengan

bermacam-macam komponen yang saling berhubungan, yang menjadi pusat

perhatian adalah bagaimana ekosistem itu berfungsi, bagaimana saling terkait

antar subsistem dan dampak yang terjadi. Kehidupan masyarakat didalamnya

terdapat tiga subsistem yang saling interaktif yaitu sosial, ekonomi dan fisik.



4.2.1 Dampak Industri Rokok Terhadap Lingkungan Fisik

Lingkungan fisik yang dimaksud dalam subsistem masyarakat disini bisa

meliputi perumahan, kehutanan, sekolah, jalan, angkutan umum, fasilitas

masyarakat, ruang terbuka dan fasilitas komersil. Adanya beberapa industri

rokok yang berlokasi di lingkungan masyarakat Kelurahan Bandulan memberikan

dampak pada lingkungan fisik di sekitar mereka. Dampak atau eksternalitas

tersebut ada yang positif ada pula yang negatif bagi masyarakat.

4.2.1.1 Pencemaran Lingkungan

Setiap proses produksi dari adanya industrialisasi tentunya akan

menghasilkan residual yang akan menyebabkan pencemaran lingkungan.

Residual atau limbah merupakan bagian intrinsik yang tidak terpisahan dari

aktivitas tersebut. Pencemaran lingkungan pada umumnya meliputi munculnya

polusi air, polusi udara, dan polusi suara.

a. Polusi Air

Salah satu dampak yang sangat penting dari suatu industri pabrik adalah

dampak pada kualitas dan kuantitas air. Perubahan kualitas dan kuantitas air

dapat berbentuk, karena adanya buangan bahan organik dan anorganik ke

dalam air, yang dapat larut dalam air maupun tidak dapat larut, dan terjadinya

perubahan dalam kekuatan aliran dan siklus tata air di alam. Pencemaran air

dapat diartikan dengan berbagai cara, tetapi pada dasarnya berpangkal tolak

pada konsentrasi pencemaran tertentu di dalam air pada waktu yang cukup lama

untuk dapat menimbulkan pengaruh tententu.

Seperti halnya industri-industri pada umumnya, industri rokok sudah

tentunya menghasilkan limbah cair yang bisa menimbulkan pencemaran air.

Proses produksi yang dilakukan pihak pabrik rokok di Kelurahan Bandulan telah



menghasilkan residual cair yang dibuang ke luar pabrik. Limbah cair tersebut

dikeluarkan melalui saluran drainase yang tersedia. Gambar dibawah

menunjukkan kondisi saluran pembuangan yang digunakan salah satu pabrik

rokok sebagai tempat pembuangan limbah cairnya.

Gambar 4.1 : Saluran Pembuangan Limbah di Sekitar PR Gandum

Sumber : Dokumentasi Lapang oleh Anindia, 2008

Limbah yang dihasilkan pabrik-pabrik disini menimbulkan permasalahan

yaitu limbah tersebut sering mengeluarkan bau yang tidak sedap yang cukup

mengganggu, ketika peneliti berada dilokasi, saluran tempat mengalirnya limbah

memang mengeluarkan bau yang cukup menyengat. Bau yang tidak enak ini

disebabkan karena adanya endapan limbah pabrik yang tidak mengalir dengan

sempurna. Masyarakat juga mengungkapkan terkadang endapan-endapan yang

semakin menumpuk ditambah dengan adanya vegetasi menimbulkan

penyumbatan saluran yang pada musim hujan menimbulkan banjir meskipun

kondisi rata-rata drainase di Kelurahan Bandulan sudah cukup baik. Kondisi ini

seperti yang telah diungkapkan Bapak Solichin dan Pak Is.



“Bandulan ini langganan banjir kalo musim hujan tiba, soalnya
saluran air hujan kadang mampet karena sampah dan limbah
pabrik yang mengendap. Sebenarnya kondisi fisik drainase disini
sudah baik namun sering tidak mampu menampungnya”
(wawancara tanggal 10 September 2008)

“Iya mbak, memang disini sering banjir kalo musim hujan, gara-
gara gotnya mampet. Biasanya got-got yang mampet dan bau itu
ya yang dekat pabrik, soalnya itu kan satu-satunya tempat
pembuangan pabrik” (Wawancara tanggal 10 September 2008)

Berangkat dari keterangan Pak Is tersebut, berikut adalah daftar lokasi di

Kelurahan Bandulan yang kerap muncul masalah limbah industri.

Tabel 4.4 :Daftar Lokasi Drainase yang Memiliki Permasalahan Limbah

Industri

No Lokasi RW

1

2

3

4

5

6

Jl. Bandulan Barat (depan industri)

Jl. Bandulan Barat (depan RTH)

Jl. Mulyosari (depan industri)

Jl. Bandulan Gang 8

Jl. Raya Bandulan

Jl. Bandulan Barat (depan Tugu)

1

1

1

1

1

2

Sumber : Kelurahan Bandulan, 2008

Dari daftar diatas diketahui sebagian besar lokasi terjadinya

permasalahan limbah adalah RW 01 yang merupakan kawasan dimana industri-

industri rokok berada yaitu jalan Raya Badulan dan jalan Bandulan Barat

Sebenarnya pengolahan limbah cair telah dilakukan oleh industri itu

sendiri dengan cara yang telah ditentukan oleh masing-masing industri. Salah

satu pabrik rokok yaitu PR Gandum, mengolah limbah yang telah dihasilkan

menjadi bahan yang memiliki nilai ekonomis dengan memanfaatkan air sisa

rendaman cengkeh dalam pembuatan minyak cengkeh. Namun meskipun telah

mengolah hasil limbah mereka, tetap saja ada limbah cair yang harus dibuang ke

luar pabrik.



b. Polusi Udara

Dapat diartikan sebagai adanya satu atau lebih pencemaran yang masuk

ke dalam udara. Pencemaran ini dapat mengganggu kesehatan manusia,

tanaman dan binatang atau benda-benda, dapat pula mengganggu pandangan

mata, kenyamanan hidup dari manusia dan penggunaan benda-benda. Pengaruh

yang sangat penting adanya pencemaran udara pada manusia adalah dalam

aspek: kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan. Efek terhadap kenyamanan

dapat ditimbulkan oleh udara yang telah tercemar. Misalnya pengaruh dari bau

yang ditimbulkan oleh pabrik tersebut.

Polusi udara yang dihasilkan oleh pabrik disini adalah berupa bau aroma

tembakau yang ditimbulkan dari proses pengolahan tembakau dan cengkeh

sebagai bahan baku pembuatan rokok. Untuk lebih memahami proses

pengolahan tembakau dan cengkeh dari pabrik rokok, dapat lihat dari gambar

4.2. Dalam gambar tersebut dapat diketahui bagaimana tahapan proses

pengolahan tembakau dan cengkeh hingga menjadi produksi akhirnya. Salah

satu tahapan produksi adalah pencampuran mekanik dari hasil rajangan

tembakau, rajangan cengkeh dengan saos dan alkohol, campuran ini akan

mengalami fermentasi. Proses fermentasi inilah yang mengeluarkan aroma

tersebut. Setiap warga yang berada disekitar pabrik sangat mengenal bau yang

dihasilkan ini, karena hampir setiap hari bau itu muncul. Ketika peneliti

melakukan observasi di lapangan memang selalu merasakan bau yang berasal

dari pabrik-pabrik rokok tersebut. Kondisi ini dikuatkan oleh pengakuan informan

bernama Heru dan istrinya sebagai warga yang bertempat tinggal dan juga

berjualan disekitar pabrik.

“Iya ini bau dari pabrik rokok, bau tembakau. Biasa bau seperti ini
setiap hari, dari dulu juga seperti ini. Kalo nggak ada bau kayak
gini ya bukan pabrik rokok namanya. Khasnya kan disitu, dari
aromanya”(Pak Heru, 10 September 2008)



”Mambu mba, Biasane sih kurang lebih setengah jamlah
mambune iku, mari iku yo ilang. Sehari bisa bolak-balik (bau
mbak, Biasanya baunya muncul kurang lebih setengah jam,
setelah itu hilang, dalam sehari bisa terjadi berkali-
kali)”(Wawancara Ibu Wiwik, tanggal 10 September 2008)

Eksternalitas yang dirasakan masyarakat ini pada dasarnya

merefleksikan biaya sosial (social cost) yang ditanggung oleh masyarakat karena

kualitas udara yang dihirup menjadi menurun. Dalam kasus masyarakat

Kelurahan Bandulan ini, mereka tidak pernah menyadarinya dan tidak pernah

mempermasalahkannya. Mereka menerima saja dan semakin lama semakin

terbiasa menghirup aroma ini. Padahal bagi yang tidak terbiasa menghirup

aroma ini dalam waktu relatif lama akan menimbulkan pusing. Namun pada

kenyataannya pada masyarakat Bandulan tidak demikian, bahkan bagi

masyarakat tertentu, menghirup aroma tembakau yang khas ini menimbulkan

kesenangan tersendiri.



Gambar 4.2 : Proses Pengolahan Tembakau dan Cengkeh Menjadi Tembakau Siap Giling

Sumber : PT Gandum, 2008
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c. Polusi Suara

Ada kalanya proses produksi dengan mesin akan mengeluarkan suara

bising yang dapat mengganggu pendengaran. Untuk kasus industri rokok disini

mesin-mesin produksi yang beroperasi dan telah mengeluarkan bunyi dimata

masyarakat tidak terlalu mengganggu lingkungan. Suara-suara yang terdengar

tidak pernah mengganggu masyarakat sekitar. Seorang pedagang yang

berjualan di depan pabrik juga mengatakan suara yang ditimbulkan oleh pabrik

tidak begitu mengganggu dan masih dalam keadaan wajar-wajar saja bahkan

dalam radius beberapa meter dari pabrik sudah tidak terdengar. Jadi kebisingan

itu tidak sampai ke telinga warga di pemukiman sekitar. Hal ini sesuai dengan

pengakuan serupa antara Pak Sumariadi dan juga Ibu Lestari warga perumahan

Sun Flower yang berada persis disamping pabrik rokok Utama Mama.

“sejauh ini sih nggak pernah mengganggu, suara mesinnya
nggak keras kok kami sekeluarga nyaman-nyaman
saja”(Wawancara Ibu Lestari tanggal 20 September 2008)

Menurut konsep eksternalitas oleh Baumol dan Oates (1975 dalam

Tyas,2007:21) yang membagi eksternalitas dalam dua pengertian yang berbeda

yaitu 1) Eksternalitas yang bisa habis (a deplatable externality) 2) Eksternalitas

yang tidak habis (an undeplate externality). Dari dua konsep yang disebutkan

eksternalitas jenis kedua merupakan masalah pelik dalam ekonomi lingkungan.

Keberadaan eksternalitas yang merupakan barang publik seperti timbulnya polusi

udara, air, dan suara merupakan contoh eksternalitas yang tidak habis.

Selanjutnya Millers dan Meiners (2000:666) mengatakan eksternalitas publik

dengan istilah yang berbeda yaitu ownership externalities. Ini adalah

eksternalitas yang terjadi karena kegagalan pasar dalam menentukan dengan

jelas hak kepemilikan terhadap sumber daya alam, contohnya menurunnya

kualitas udara yang dihirup. Dalam kenyataan yang terjadi di kelurahan Bandulan



ini, adanya aktifitas produksi rokok yang dilakukan oleh pabrik-pabrik tersebut

mengakibatkan menurunnya kualitas udara yang dihirup oleh masyarakat.

Proses pengolahan bahan pengolah rokok telah menghasilkan bau yang tidak

sedap, padahal udara merupakan milik publik, bukan milik individu yang

semuanya mengarah pada ketidaknyamanan dan keresahan masyarakat.

Definisi yang berbeda diberikan Hartwick dan Olewiller, yang

mengelompokkan eksternalitas negatif tersebut kedalam bentuk eksternalitas

barang publik, dimana limbah industri akan menurunkan kualitas udara, air yang

fungsinya sebagai barang publik dimana pemanfaatan oleh satu pihak meskipun

tidak mengurangi kuantitas untuk dimanfaatkan oleh satu pihak lain, namun bisa

saja kualitas barang publik tersebut berkurang.

Lalu bila memperhatikan dari interaksi ekonominya eksternalitas

pencemaran dan polusi ini dikategorikan sebagai dampak produsen terhadap

konsumen (effects of producers on consumers). Suatu produsen dikatakan

mempunyai eksternal efek terhadap konsumen, jika aktivitasnya merubah atau

menggeser fungsi utilitas rumah tangga (konsumen). Dikatakan bahwa

pencemaran dan polusi yang terjadi dianggap telah mempengaruhi kenyaman

konsumen atau masyarakat luas. Dalam hal ini, suatu agen ekonomi

(perusahaan/produsen) yang menghasilkan limbah (waste products) ke udara

atau ke aliran sungai mempengaruhi pihak dan agen lain yang memanfaatkan

sumber daya alam tersebut dalam berbagai bentuk.

4.2.1.2 Kemacetan Jalan

Salah satu dampak akibat keberadaan dan adanya aktivitas dari industri

rokok ini adalah timbulnya kemacetan, kemacetan atau tundaan kendaraan

bermotor ini bukanlah gambaran baru di daerah ini, kondisi ini terus terjadi setiap



harinya. Jalan Raya Bandulan merupakan salah satu jalan di Kelurahan

Bandulan yang kerap mengalami kemacetan setiap harinya. Padahal jalan ini

merupakan jalan kolektor sekunder yang digunakan masyarakat sebagai jalur

untuk menuju ke pusat kota. Dengan status jalan kota, yang menghubungkan

Kelurahan Bandulan dengan Kelurahan Tanjung Rejo dan Kelurahan Mulyorejo,

ruas jalan ini memiliki intensitas sirkulasi dan volume kendaraan yang cukup

tinggi dengan lebar jalan pada eksistingnya 7,1 meter. Tundaan terjadi

bersamaan dengan mulai dan berakhirnya jam kerja pabrik-pabrik di sekitar jalan

Bandulan, selain itu juga karena mulai dan berakhirnya aktivitas pendidikan.

Secara lebih jelas, faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya tundaan

diruas Jalan raya Bandulan adalah:

1. Adanya fasilitas pendidikan yaitu Sekolah Dasar Negeri Bandulan I.

Fasilitas pendidikan ini tidak mempunyai lahan parkir khusus, biasanya

hanya memanfaatkan bahu jalan. Hal ini mengurangi lebar jalan efektif

dan menyebabkan terhambatnya arus lalu lintas.

2. Adanya fasilitas keluar masuk kendaraan dari dan untuk parkir, serta

adanya aktivitas pejalan kaki di sekitar kawasan industri tersebut untuk

menyeberang jalan.

3. Banyak angkutan kota yang berhenti untuk mengambil dan menurunkan

penumpang didekat fasilitas pendidikan dan pabrik di sepanjang jalan.

4. Adanya pasar bandulan dan kompleks pertokoan yang menimbulkan

bangkitan aktivitas perdagangan sehingga menimbulkan terikan

pergerakan pada ruas Jalan Raya Bandulan.

5. Adanya parkir on street yaitu parkir sepeda motor dan becak secara

paralel, parkir kendaraan roda empat, dan tempat angkutan umum

ngetem (berhenti).



Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kemacetan yang terjadi di jalan ini

sebagian besar disebabkan oleh adanya aktivitas dari industri-industri rokok yang

ada disepanjang jalan Raya Bandulan. Untuk membuktikannya bisa dilihat dari

gambar yang tersaji berikut:

Gambar 4.3 : Kondisi Jalan Raya Bandulan Ketika Hari Libur Kerja

Sumber : Dokumentasi Lapangan oleh Anindia, 2008

Gambar diatas menggambarkan kondisi jalan raya Bandulan ketika hari

libur kerja, gambar diambil penulis ketika hari libur yaitu pada hari Minggu. Dari

gambar ini bisa dilihat bahwa ketika pabrik-pabrik rokok yang ada di sisi kanan

dan kiri jalan ini tidak beroperasi, kondisi jalan sangat lengang jauh dari

kemacetan. Kendaraan bisa melintas dengan tenang tanpa ada gangguan dan

tundaan. Namun kondisi ini jauh berbeda ketika hari kerja pabrik yaitu senin

hingga sabtu. Kemacetan di jalan ini tidak bisa dihindari, kondisi ini bisa dilihat

dari gambar 4.4 berikut:



Gambar 4.4 : Kondisi Jalan Raya Bandulan Ketika Hari Kerja

Sumber : Dokumentasi Lapang oleh Anindia, 2008

Kondisi diatas kerap terjadi setiap hari, terutama pada jam berakhirnya

kerja dari buruh-buruh pabrik rokok disekitarnya. Kemacetan di sepanjang jalan

raya Bandulan terjadi pada:

1. Pagi hari, pada pagi hari biasanya masyarakat melewati jalan raya

Bandulan ketika hendak berangkat beraktivitas, sekolah atau bekerja.

Waktu ini bertepatan dengan waktu pabrik-pabrik di kawasan Bandulan

mulai beroperasi juga, banyak tenaga kerja atau buruh masuk wilayah ini,

baik dengan kendaraan pribadi, angkutan umum baik itu mikrolet, becak,

ojek maupun berjalan kaki. Biasanya kemacetan terjadi berkisar antara

pukul 06.00-07.00 WIB

2. Sore hari, waktu ini bertepatan dengan waktu buruh pabrik pulang kerja,

sekitar pukul 14.00-15.00 WIB. Tingkat kemacetan lebih tinggi, karena

arus manusia keluar dari pabrik sangat besar dan keluar secara bersama-



sama. Ini tidak hanya terjadi pada satu pabrik saja melainkan hampir

semuanya dalam waktu yang bersamaan. Apalagi pada jam tersebut ini

semakin banyak pedagang yang berdatangan menjajakan barang

dagangannya, mereka menggunakan bahu jalan yang pada dasarnya

sudah sempit dan kondisi yang tidak begitu baik. Gambaran tentang

adanya arus buruh pabrik ketika meningggalkan tempat kerja dapat dilihat

pada gambar 4.5 dibawah ini:

Gambar 4.5 : Arus Buruh Pabrik Meninggalkan Tempat Kerja

Sumber : Dokumentasi Lapang oleh Anindia, 2008

Munculnya permasalahan berupa kemacetan inilah yang merupakan

eksternalitas yang memberikan dampak negatif dari adanya industri-industri

rokok di Kelurahan Bandulan. Sesuai dengan pengertiannya bahwa eksternalitas

merupakan dampak dari kegiatan salah satu pihak dalam kegiatan ekonomi

terhadap pihak lain yang tidak ikut dipertimbangkan dalam sistem harga

(Mischan dalam Maryunani, 2006). Disini pihak perusahaan rokok merupakan



pihak yang mengadakan kegiatan ekonomi berupa kegiatan produksi, sedangkan

masyarakat pengguna jalan adalah pihak yang merasakan dampak berupa

kemacetan.

4.2.1.3 Sarana Pendidikan

Kondisi pendidikan yang kondusif dapat didukung oleh lingkungan sekitar

sekolah yang aman dan nyaman sehingga siswa mampu menerima ilmu yang

diajarkan dengan baik. Melihat lokasi sekolah dasar yang ada kelurahan

Bandulan yang salah satunya adalah SDN Bandulan 1, lokasi sekolah ini persis

disebelah pabrik, jam sekolah yang bersamaan dengan aktivitas pabrik tentunya

mempengaruhi proses belajar mengajar setiap harinya. Adanya bau limbah,

keramaian, kemacetan yang sewaktu-waktu muncul di depan sekolah mereka,

atau tingginya aktiviatas pedagang disekitarnya merupakan gangguan yang

biasa siswa rasakan. Entah mengapa, kondisi dekatnya sarana pendidikan

dengan industri ini bisa terjadi. Seharusnya lingkungan sekolah tidak berdekatan

dengan lingkungan industri, pabrik-pabrik mestinya berada jauh dari keramaian

dan pusat kegiatan lain seperti pusat pendidikan. Pihak sekolah mengatakan

memang gangguan tersebut mereka rasakan dan mereka keluhkan, namun

mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka melunak, karena adanya pemikiran,

selama tidak pernah mengganggu kesehatan, dan gangguan masih dalam batas

wajar mereka. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Bambang.

”Sebenarnya gangguan pasti ada, walau kami pikir masih wajar-
wajar saja. Para siswa juga jarang mengeluh. Paling yang
dikeluhkan itu masalah kemacetan sama kadang bau yang muncul
dari got, aktivitas belajar mengajar tidak terlalu
mengganggu”(wawancara dengan Pak Bambang, tanggal 20
September 2008)



Terganggunya kenyamanan proses belajar mengajar di sekolah ini

menggambarkan eksternalitas negatif yang telah ditimbulkan oleh keberadaan

industri-industri rokok yang lokasinya dekat dengan sarana pendidikan.

Untuk lebih memahami eksternalitas apa saja yang muncul dan

berdampak pada lingkungan fisik masyarakat di Kelurahan Bandulan maka dapat

rangkum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.5 :Eksternalitas Industri Rokok Terhadap Lingkungan Fisik

Eksternalitas Keterangan

1) Polusi air (limbah industri)

2) Polusi Udara

3) Polusi Suara

4) Kemacetan

Eksternalitas negatif

Eksternalitas negatif

Eksternalitas negatif

Eksternalitas negatif

Sumber : Data Primer, 2008

4.2.2 Dampak Industri Rokok Terhadap Ekonomi Masyarakat

Pembangunan suatu perusahaan sejak dalam perencanaan memang

sudah bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, sehingga secara

teoritis setiap perusahaan atau industri haruslah berdampak positif bagi

masyarakat setempat maupun bagi seluruh kehidupan masyarakat luar.

Namun terkadang kenyataan yang kita jumpai tidaklah selalu demikian.

Masyarakat tingkat propinsi dan nasional mendapatkan dampak positif yang

besar dari adanya industri-industri tersebut, tetapi masyarakat setempat tidak

mendapat atau sedikit sekali dampak positif yang dirasakan. Diketahui bahwa

industri rokok merupakan industri yang memiliki peranan penting dalam kegiatan

ekonomi masyarakat dan negara. Pendapatan dari cukai rokok adalah

penerimaan negara yang diandalkan karena tiap tahunnya terus mengalami



peningkatan. Penetapan cukai pada hasil industri ini dikarenakan produksinya

memiliki karakteristik dan sifat yang 1) Konsumsinya perlu dikendalikan; 2)

Peredarannya perlu diawasi; 3) Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak

negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; 4) Pemakaiannya perlu

pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Industri rokok ini memang didukung dengan tingkat konsumsi batang

rokok masyarakat Indonesia yang cukup tinggi menjadikan industri ini mampu

eksis dan terus berkembang. Perkembangan ini memberikan dampak pada

penyerapan tenaga kerja yang tinggi pula, terbukti dari 3000 perusahaan rokok

diseluruh Indonesia berhasil menyerap lebih dari 6 juta tenaga kerja (Media

Indonesia, 2006). hal ini membuktikan bahwa kontribusi dari industri rokok bagi

perekonomian negara cukup besar.

Lalu bagaimana untuk kondisi ekonomi masyarakat yang berada disekitar

industri rokok sendiri, apakah mereka memperoleh eksternalitas yang positif dari

keberadaan pabrik-pabrik rokok di lingkungan mereka? Untuk mengetahuinya

maka disini diperhatikan beberapa komponen-komponen ekonomi yang dianggap

penting, komponen itu meliputi 1) penyerapan tenaga kerja 2) perkembangan

struktur ekonomi 3) perubahan lapangan pekerjaan 4) peningkatan pendapatan

masyarakat. Dari kompenen-komponen tersebut apakah terjadi perubahan

sebagai dampak eksternalitas adanya industri rokok.

1) Penyerapan Tenaga Kerja Lokal

Adanya beberapa industri rokok di Kelurahan Bandulan memberikan

pengaruh pada mata pencaharian penduduk lokal Kelurahan Bandulan. Industri

rokok merupakan industri yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah

yang besar terutama tenaga kerja wanita. Para ibu rumah tangga yang pada

awalnya tidak memiliki pekerjaan menjadi mampu ikut membantu membangun



perekonomian keluarga. Komposisi mata pencaharian penduduk Kelurahan

Bandulan dapat dilihat dari tabel 4.2, dari tabel tersebut sudah jelas bahwa

keberadaan pabrik rokok disini menjadikan kelurahan Bandulan memiliki

penduduk dengan mayoritas bermatapencaharian sebagai buruh industri. Lebih

dari tiga ribu penduduk bekerja sebagai pekerja pabrik meskipun tidak

seluruhnya merupakan tenaga kerja dari pabrik rokok. Pernyataan Ibu Sunarsih

warga Jl Bandulan Barat yang juga menjadi tenaga kerja di salah satu pabrik

rokok di Bandulan merupakan salah satu bukti bahwa keberadaan industri rokok

di kelurahan ini mampu memberikan eksternalitas positif pada masyarakat

disekitarnya.

“Saya sudah lama mba mburuh di pabrik, sejak pabrik pertama
buka. Malah sekarang anak saya yang laki-laki juga kerja di pabrik
itu, jadi supir. Ibu-ibu disini memang banyak yang jadi buruh linting
rokok, itu ” (wawancara Ibu Sunarsih tanggal 18 September 2008)

Warga sekitar sangat diuntungkan, masyarakat setempat banyak yang

direkrut untuk bekerja di pabrik-pabrik rokok disini. Ibu Sunarsih juga

mengatakan di pabrik tempatnya bekerja sekitar tidak lebih seperempat dari

jumlah buruh linting rokok adalah warga kelurahan Bandulan.

“Nggak semua orang asli sini, nggak lebih dari seperempat,
sisanya banyak dari desa-desa kabupaten” (wawancara Ibu
Sunarsih tanggal 18 September 2008)

Bila satu pabrik rata-rata merekrut sebesar 20 hingga 25 persen

penduduk Kelurahan Bandulan, dengan total pabrik rokok dalam satu kawasan

adalah 6, dan rata-rata pabrik mempunyai total seribu tenaga kerja. Maka

penduduk Kelurahan bandulan yang bekerja sebagai buruh dapat diestimasikan

sekitar seribu lima ratus (1500) orang yang bekerja di 6 pabrik rokok tersebut.

Memang tidak sulit untuk bekerja menjadi buruh linting rokok, karena

tidak membutuhkan keterampilan khusus, sehingga tingkat pendidikan tidak

menjadi masalah dalam pengrekrutan tenaga kerja. Pada awal berkembangnya,



pabrik-pabrik rokok disini lebih mengutamakan masyarakat setempat, namun

sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja yang semakin besar sedangkan

masyarakat lokal tidak sanggup memenuhi kebutuhannya, maka pihak

perusahaan mencari dan menerima tenaga kerja dari luar Kelurahan Bandulan.

2) Perkembangan Struktur Ekonomi

Berkembangnya struktur ekonomi dimaksudkan dengan timbulnya

aktivitas perekonomian lain akibat adanya industri sehingga merupakan sumber-

sumber pekerjaan baru yang dapat menyerap tenaga kerja yang lebih besar dari

yang tersebar oleh industri tersebut. Keadaan ini juga terjadi di kawasan Industri

rokok di Kelurahan Bandulan. Bahwa dengan adanya industri-industri disini telah

menimbulkan aktivitas-aktivitas ekonomi baru, salah satunya adalah kemunculan

pangkalan ojek yang berada persis di seberang pintu gerbang PR Utama Mama.

Gambar 4.6 : Pangkalan Ojek di Depan PR Utama Mama

Sumber : Dokumentasi Lapangan oleh Anindia, 2008



Munculnya pangkalan ojek ini berawal dari beberapa orang yang tidak

mempunyai pekerjaan tetap, dan pengangguran, melihat kebutuhan transportasi

bagi pekerja dan buruh pabrik di kawasan ini, merekapun memanfaatkannya.

Karena semakin banyaknya jumlah tukang ojek yang ada lalu merekapun

mendirikan pangkalan yang persis berada di depan salah satu pabrik. Pangkalan

ojek yang kini berjumlah 15 tukang ojek itu kini mempunyai langganan tetap dari

pekerja dan buruh pabrik. Dengan adanya pangkalan ini bisa dijadikan wadah

berkumpulnya para tukang ojek dan sharing penumpang diantara mereka.

Keberadaan pangkalan ojek disekitar pabrik ini merupakan contoh

eksternalitas positif. Eksternalitas positif dari adanya aktivitas ekonomi dalam hal

ini adanya industrialisasi mempunyai peran ganda dalam hal meningkatkan taraf

hidup manusia yang secara vertikal berperan memperbesar nilai tambah pada

kegiatan ekonomi, sementara secara horizontal berperan dalam memperluas

lapangan kerja produktif.

Eksternalitas ini bila melihat klasifikasi dari pola interaksi ekonominya

yang disebutkan oleh Mangkoesoebroto (1993:124), termasuk dalam jenis

dampak suatu produsen terhadap produsen lain (effects of producers on other

producers). Disini dikatakan suatu kegiatan produksi dikatakan mempunyai

dampak eksternal terhadap produsen lain jika kegiatannya itu mengakibatkan

terjadinya perubahan atau pergeseran fungsi produksi dari produsen lain.

Kegiatan produksi dari pabrik rokok dengan jumlah tenaga kerja yang besar

memberikan peluang bagi para tukang ojek untuk memperoleh penghasilan.

Jumlah tarikan dan penghasilan mereka sangat dipengaruhi proses operasional

pabrik. Bila pabrik libur maka para tukang ojek tidak bisa beroperasi, sebaliknya

jika pabrik beroperasi apalagi menetapkan jam kerja tambahan atau lembur bagi

para pekerjanya, secara otomatis tingkat operasi para tukang ojek ini juga

meningkat.



Rata-rata dari mereka adalah warga asli Kelurahan Bandulan, namun ada

juga diantara mereka yang warga wilayah lain seperti Wagir dan sekitarnya.

Pendapatan bersih mereka tiap hari rata-rata stabil sebesar Rp.20.000,- hingga

Rp. 30.000,-. Stabilnya pendapatan yang mereka bawa pulang sehari-hari

dikarenakan mereka tidak bisa menambah lagi langganan penumpang dari

buruh-buruh pabrik itu, karena sehari-harinya penumpang yang mereka angkut

adalah orang yang sama. Hal ini berdasarkan pengakuan informan bernama

bapak Fajar.

”Setiap hari saya narik kira-kira tiga sampai lima penumpang,
biasanya pp (pulang-pergi), jadi kira-kira dapatnya dua puluh
sampe tiga puluh ribu. Kalo pabrik libur ya saya juga libur narik,
istirahat di rumah.” (wawancara bapak Fajar tanggal 20
September 2008)

Sebagai seorang tukang ojek yang setiap harinya mangkal di pangkalan

ojek di depan Pabrik Rokok Utama Mama dan sudah kurang lebih 6 tahun

menjadi tukang ojek di wilayah ini karena sudah tidak memiliki pekerjaan lain

setelah berhenti dari pekerjaan yang lama. Pada awalnya beliau tidak ada

keinginan menjadi tukang ojek, namun ketika melihat banyak buruh pabrik yang

kesulitan transportasi terutama yang berdomisili di beberapa desa di Kecamatan

Wagir, akhirnya beliau memutuskan menjadi tukang ojek dari pada tidak ada

pekerjaan lain. Warga Bandulan gang 4 ini juga mengungkapkan bahwa walau

pabrik-pabrik disini sudah lama berdiri namun baru 10 tahun terakhir ini

berkembang dengan pesat dan jumlah tenaga kerjanya menjadi meningkat

sehingga kebutuhan transportasi bagi para tenaga kerja tersebut juga

meningkat.

Serupa dengan kemunculan pangkalan ojek, ada juga sarana transportasi

lain yang terpengaruh yaitu angkutan umum (angkot). Namun berbeda dengan

para tukang ojek, para supir angkot tidak tergantung sepenuhnya, mereka hanya



memanfaatkan kesempatan diluar jalur trayek yang sebenarnya. Seperti yang

dilakukan pak Mahmud, informan yang mewakili para supir angkot.

”Angkot ya sebenarnya banyak yang lewat pabrik, kayak MM tu ya
lewat tapi kan arahnya menuju kota mbak, padahal kan banyak
buruh yang rumahnya di Wagir. Sedangkan kalo pengen yang ke
arah Wagir ya mesti ke terminal Mulyorejo dulu, banyak buruh
yang males oper-oper angkot ongkosnya jadi banyak” (wawancara
bapak Mahmud tanggal 20 September 2008)

Karena alasan tersebut, beberapa supir angkot akhirnya memanfaatkan

kesempatan untuk mendapatkan penumpang diluar trayek atau jalur yang

sebenarnya. Biasanya mereka sudah siap di depan-depan pabrik pada waktu

para buruh pulang kerja.

”Angkot saya jalur MM (Mulyorejo-Madyopuro). Tapi kadang saya
juga cari penumpang ekstra disini, ya biasanya saya antar yang
rumahnya ke arah Wagir kayak Jedong, pernah juga sampe
Dalisodo mba, lumayan mba nambahi setoran” (wawancara bapak
Mahmud tanggal 20 September 2008)

Para supir angkot hanya beberapa yang melakukan ini karena ada

ketakutan bersaing dengan para tukang ojek. Memang ada keluhan kerena

adanya angkot yang beroperasi diluar trayek mereka telah mengambil lahan

kesempatan memperoleh penumpang bagi para tukang ojek yang mangkal.

Ketika peneliti mengamati dilapangan pada jam mendekati berakhirnya jam kerja,

beberapa angkot terlihat parkir disekitar pabrik menunggu penumpang dekat

dengan tempat pangkalan ojek.

Selanjutnya ada pemandangan menarik ketika memasuki kawasan

disekitar industri-industri ini yaitu banyak sekali pedagang-pedagang berjejer

disepanjang jalan dengan barang dagangan berbagai jenis, rata-rata yang dijual

adalah barang-barang kebutuhan pokok. Kawasan ini sejenak terlihat seperti

pasar, karena hampir semua kebutuhan ada disini. Sayur-sayuran, buah-buahan

sampai dengan penjual pakaian ada disini. Lokasi berjualan para pedagang ini

memiliki ciri selalu mendekati lokasi keberadaan pabrik.



Dari sekian banyak pedagang disini rupanya hanya sebagian yang asli

warga Kelurahan Bandulan, seperti informan yang bernama Pak Heru. Pak Heru,

seorang penjual lalapan dan es campur yang juga warga asli Kelurahan

Bandulan mengungkapkan bahwa dia sudah 5 tahun berjualan tetap dan tidak

pernah berpindah-pindah di pinggir jalan Raya Bandulan. Pada awalnya dia

adalah salah satu pekerja di salah satu pabrik rokok di daerah Bandulan ini.

Setelah memutuskan untuk berhenti bekerja karena alasan tertentu, beliau

melihat peluang yang bisa dia manfaatkan dari keberadaan pabrik-pabrik yang

ada dilingkungan tempat tinggalnya itu. Dengan dibantu istri dan anaknya dia

membuka warung nasi lalapan dan es campur. Diakuinya bahwa dia adalah

orang pertama yang berjualan dipinggiran jalan Raya Bandulan

”bisa dibilang saya ini orang pertama yang berani jualan di pinggir
jalan dan dekat pabrik mbak, sebelumnya sepi banget. Setelah
saya buka yang lain pada ikut-ikutan” (Wawancara Bapak Heru
tanggal 2 Oktober 2008)

Peluang yang dibaca bapak seorang anak ini adalah kebutuhan para

tenaga kerja pabrik-pabrik di sekitar jalan tersebut.

”disinikan pabriknya deket-deket jadi ya enak mba, pas siang-siang
gitu banyak buruh-buruh cari makan yang deket, lumayan rame
juga mba jualan disini” (Wawancara Bapak Heru tanggal 2 Oktober
2008)

Selain Pak Heru, yang berjualan makanan dengan warung tenda, juga

ada beberapa warung makan yang berupa kios, Pak Heru mengungkapkan

bahwa kalau warung-warung makan sebagian besar pemiliknya adalah warga

asli Bandulan. Tapi kalau yang pedagang kaki lima biasanya warga luar. Selain

jualan makanan ada juga warga Bandulan yang mracang, terlihat beberapa kios

tersebar, rata-rata di dekat pabrik selalu terdapat kios atau toko.

Aktivitas dari para pedagang kaki lima ini rupanya juga telah mengambil

peran dari adanya pasar tradisional di kelurahan ini, karena tingkat transaksi jual



beli di sekitar pabrik ini lebih tinggi dari pada di pasar tradisional yang ada.

Dekatnya sasaran konsumen yaitu para tenaga kerja wanita juga menjadi

peluang memperoleh pendapatan yang lebih besar. Karena alasan-alasan itulah

dari hari ke hari jumlah pedagang semakin banyak di sekitar pabrik-pabrik rokok

ini.

Semakin banyaknya para pedagang yang berjualan disini,

bermunculannya tukang ojek dan para supir angkot menunjukkan semakin

banyaknya pihak yang memanfaatkan peluang dari adanya pabrik-pabrik rokok

yang notabene memiliki tenaga kerja yang cukup besar. Hal ini bila dihubungkan

dengan konsep eksternalitas yang dipandang dari interaksi ekonominya, masuk

ke dalam kategori dampak suatu produsen terhadap produsen lain (effect of

producers on other producers). Dalam kategori ini dikatakan bahwa suatu

kegiatan produksi mempunyai dampak eksternal terhadap produsen lain jika

kegiatannya itu mengakibatkan terjadinya perubahan atau pergeseran fungsi

produksi dari produsen lain. Untuk kasus ini pihak pabrik merupakan pihak yang

memiliki kegiatan produksi dengan melibatkan tenaga kerja. Sedangkan para

pedagang, tukang ojek ataupun supir angkot merupakan produsen yang fungsi

produksinya dipengaruhi oleh tenaga kerja dari pabrik-pabrik tersebut.

3) Perubahan Lapangan Pekerjaan

Dengan timbulnya lapangan pekerjaan baru baik yang langsung maupun

yang tidak langsung karena perkembangan struktur ekonomi perlu diperhatikan

karena tidak selalu perubahan itu menguntungan bagi masyarakat. Secara umum

di Jawa Timur telah disampaikan sebelumnnya bahwa jumlah industri rokok

sekitar 1.314 perusahaan telah mampu memberikan lapangan kerja yaitu dengan

penyerapan tenaga kerja secara langsung sekitar 6,4 juta orang dan tenaga kerja

tidak langsung sekitar 18 juta orang. Untuk keadaan yang terjadi di kawasan ini



sudah jelas bahwa ada terjadi perubahan lapangan pekerjaan. Contohnya adalah

warga yang pada awalnya tidak bekerja menjadi bekerja, baik itu yang pada

akhirnya menjadi buruh di salah satu pabrik, atau yang pada awalnya

pengangguran menjadi tukang ojek, atau bahkan yang awalnya sebagai

karyawan pabrik malah beralih profesi sebagai penjual lalapan karena

menangkap peluang yang lebih baik. Contoh-contoh ini membuktikan bahwa

keberadaan pabrik-pabrik rokok di Kelurahan Bandulan memberikan dampak

eksternalitas yang positif atau menguntungkan bagi masyarakat berupa

perubahan lapangan pekerjaan.

Tabel 4.2 juga menunjukan adanya perubahan mata pencaharian dari

tahun ke tahun terjadi penurunan masyarakat yang bermatapencaharian sebagai

buruh tani. Sedangkan disatu sisi telah terjadi peningkatan pada

matapencaharian sebagai buruh pabrik.

Hal ini sesuai dengan kondisi Kelurahan Bandulan itu sendiri, sebelum

munculnya industri-industri dan semakin padatnya permukiman dan perumahan

penduduk, sebagian besar lahan yang ada merupakan tegalan dan persawahan,

yang menjadikan pekerjaan warganya mayoritas sebagai petani. Seiring dengan

perkembangannya lahan pertanian semakin sempit akibat semakin banyaknya

industri bermunculan dan berkembang, permukiman penduduk juga semakin

menjamur menggeser fungsi lahan pertanian yang ada. Adanya pergeseran

fungsi lahan ini juga mengakibatkan adanya pergeseran mata pencaharian

penduduk. Yang awalnya dari buruh tani atau petani menjadi masyarakat

industri.

4) Peningkatan Pendapatan Masyarakat

Keadaan umum masyarakat yang ada di negara berkembang adalah

rendahnya pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan secara langsung



atau tidak langsung akan memberikan dampak yang berarti. Adanya penyerapan

tenaga kerja dan adanya perubahan struktur ekonomi di masyarakat setempat

tentunya juga akan terjadi perubahan pada tingkat pendapatan masyarakat.

Dari beberapa masyarakat yang telah merasakan eksternalitas dari

keberadaan pabrik rokok di lingkungan mereka, telah mengalami perubahan

pendapatan. Ibu Sunarsih yang sebelum adanya pabrik rokok di sekitar tempat

tinggalnya tidak mempunyai penghasilan sendiri, namun setelah bekerja menjadi

buruh wanita di PR Utama Mama bisa mendapatkan penghasilan dari upah

melinting rokok tersebut. Upah yang diperoleh adalah upahnya sebagai tenaga

kerja harian yang mendapat upah berdasarkan atas kehadirannya setiap hari.

Tenaga kerja ini dalam satu hari kerja menggunakan 7 jam kerja rutin. Upah

perhari yang diterima beliau adalah Rp. 29.000,- dan upah ini diberikan satu

minggu sekali. Terkadang beliau juga mengambil lembur pada akhir minggu,

untuk upah lembur beliau bisa mendapatkan dua kali lipat dari upah harian yang

biasa diperolehnya. Sehingga bila diakumulasikan per bulannya pendapat bersih

Ibu Sunarsih dan juga para buruh linting lainnya adalah Rp.725.000,-.

Selain Ibu Sunarsih yang mengalami peningkatan pendapatan sejak

bekerja di pabrik tersebut, hal serupa juga dialami oleh Pak Heru penjual lalapan

dan es campur di pinggiran jalan Raya Bandulan. Sejak lima tahun berjualan

ditempat, jualannya tidak pernah sepi terutama pada jam-jam makan siang.

Sudah pasti pembeli yang datang mayoritas adalah para pekerja dari pabrik-

pabrik disekitarnya. Ketika ditanya mengenai pendapatan yang diterima dari

berjualan nasi lalapan dan es campur ini, Pak Heru tidak secara langsung

mengatakan nominalnya, beliau hanya mengungkapkan,

”Itungan saya, pokoknya rata-rata sehari habis delapan kilo beras,
berarti saya sudah untung lumayan mbak,ya lebih baiklah dari pada
kerja pas jadi supir di pabrik” (wawancara Pak Heru tanggal 2
Oktober 2008)



Pendapatan yang diperoleh Pak Heru beserta istrinya sangat dipengaruhi

oleh hari kerja dari pabrik-pabrik disini karena ketika pabrik tidak beroperasi atau

libur. Pak Heru juga akan libur berjualan, karena bila pabrik tidak beroperasi

jualan mereka akan sepi pembeli karena pembeli mereka rata-rata adalah para

tenaga kerja pabrik.

”Kalau sabtu minggu kami nggak jualan soalnya pabrik kan tutup,
kalo maksain jualan ya nggak ada yang beli, kalaupun ada paling
beberapa saja, eman-eman masak” ” (wawancara Pak Heru
tanggal 2 Oktober 2008)

Serupa dengan Pak Heru, Pak Slamet penjual buah musiman juga

mengaku bahwa pendapatannya dari berjualan di kawasan ini jauh lebih baik dari

pada tempat sebelumnya dia berjualan. Warga daerah Pakisaji ini sebelumnya

berjualan di Batu mengaku buah dagangannya lebih laku dijual disini.

”Saya jualan disini dari pagi sampe sore, ramenya biasanya sorean
jam tiga sampai jam empatan. Sehari biasanya habis bisa 50 kilo,
kadang pernah 100 kilo (mangga)” (wawancara Pak Slamet tanggal
2 Oktober 2008)

Diakui bahwa dari penjualannya tersebut sehari dia bisa memperoleh

keuntungan Rp 25.000,- hingga Rp. 50.000,- tergantung dari besarnya jumlah

penjualan perharinya. Berbeda dengan tempat berjualan sebelumnya (daerah

Batu) keuntungan yang didapat perhari tidak lebih dari Rp 15.000,- hingga Rp.

30.000,-, padahal biaya transportasi ke Batu juga lebih besar dari pada di

Bandulan. Karena potensi pendapatan yang lebih tinggi itulah Pak Slamet

bertahan berjualan di sekitar pabrik. Tapi juga disebutkan bahwa bila hari sabtu

dan minggu dia tetap berjualan di Batu karena di Bandulan hari tersebut sepi

(pabrik-pabrik tutup).

Para tukang ojek dan supir angkot juga mengalami peningkatan

pendapatan mereka setelah bekerja di sekitar kawasan industri Bandulan ini. Pak

Fajar, informan yang mewakili para tukang ojek di pangkalan, per harinya mampu



memperoleh pendapatan rata-rata Rp. 25.000,-. Bila dihitung perbulannya

mencapai Rp. 625.000,- (25 hari kerja). Untuk supir angkot tidak bisa dihitung

pendapatan perbulannya karena mereka tidak rutin mengambil penumpang di

luar trayekan sehari-hari mereka. Namun bila hanya mengetahui besaran

pendapatan sekali tarikan borongan ketika mengangkut para buruh pulang pabrik

adalah rata-rata Rp. 2.000,- per orang dengan kapasitas angkot 13 orang.

Berdasarkan pembahasan di atas, berikut akan digambarkan bagaimana

eksternalitas berupa dampak terhadap ekonomi masyarakat yang berada di

sekitar kawasan industri rokok do Kelurahan Bandulan.

Tabel 4.6 :Perhitungan Eksternalitas Pabrik Rokok Terhadap Ekonomi

Masyarakat

No Uraian Nilai Eksternalitas Keterangan

1 Penyerapan Tenaga Kerja

Lokal

± 1500 orang penduduk Bandulan

memperoleh pekerjaan

Eksternalitas

Positif

2 Perubahan Struktur

Ekonomi

1. Munculnya pangkalan ojek

2. Tambahan penumpang di luar
jalur trayek bagi supir angkot

3. Munculnya pedagang kaki lima,
penjual makanan, kios dan toko

Eksternalitas

Positif

3 Perubahan Lapangan

Pekerjaan

1. Ibu rumah tangga menjadi
buruh linting

2. Pengangguran menjadi tukang
ojek

3. Pegawai pabrik menjadi
pedagang

Eksternalitas

Positif

4 Peningkatan Pendapatan

Ibu Sunarsih (buruh linting)

Pak Fajar (Tukang Ojek)

Pak Mahmud (Supir
Angkot)

Rp. 725.000,- per bulan

Rp. 625.000,- per bulan

Rp 26.000 per sekali angkut
borongan

Eksternalitas

Positif



Sumber : Data Primer, 2008

4.2.3 Dampak Industri Rokok Terhadap Sosial Masyarakat

Sistem sosial yang lebih abstrak yang dimaksud disini antara lain ialah

nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat, norma-norma sosial dan kelembagaan

sosialnya yang mengarahkan dan mengatur perilaku manusia. Aspek sosial

dapat diperhatikan dari keadaan bentuk masyarakat, kualitas hidupnya dan

bagaimana hubungan sekitarnya. Secara verbal kondisi sosial masyarakat ini

bisa dilihat bagaimana budaya berperilaku, persepsi dan cita-cita yang ada

dimasyarakat.

Berjalannya industrialisasi beserta dengan perkembangannya di

lingkungan masyarakat disini telah mampu merubah bentuk masyarakat asli

kelurahan Bandulan. Masyarakat Bandulan yang sebelum berkembangnya

industri merupakan masyarakat pinggiran kota yang pola hidupnya masih

sederhana telah berubah menjadi masyarakat modern perkotaan seiring dengan

semakin tingginya tingkat aktivitas ekonomi di daerah ini. Masyarakat yang pada

awalnya merupakan masyarakat pertanian dengan didukung masih besarnya

luas lahan pertanian dan tegalan, kini berubah menjadi masyarakat industri.

No Uraian Nilai Eksternalitas Keterangan

Lanjutan

Pak Heru (penjual lalapan
dan es campur)

Pak Slamet (penjual buah

musiman)

Estimasi Penjualan pada hari
kerja pabrik (senin–jumat)
Rp.400.000,-

Berjualan di Batu

Keuntungan (Rp.15.000,00-Rp.
30.000,00)

Berjualan di Bandulan

Keuntungan meningkat

(Rp.25.000,00-Rp.50.000,00)



Kenyataan ini dikuatkan oleh penuturan seorang masyarakat asli Bandulan yang

telah tinggal di daerah ini selama 58 tahun

“Waktu saya masih muda, saya ingat disini dulu nggak ada yang
namanya pabrik, yang ada sawah. Warga disini dulu masih banyak
yang petani dan menggarap sawah. Namun lama-lama banyak
sawah-sawah dijual lalu berubah jadi pemukiman dan beberapa
pabrik. Ibu-ibu juga akhirnya banyak yang bekerja jadi buruh di
pabrik-pabrik itu” (wawancara Pak Sumariadi tanggal 2 Oktober
2008)

Tingginya ikut serta wanita sebagai penyokong kehidupan keluarga telah

merubah nilai yang ada dimasyarakat. Apabila pada awalnya sangat sedikit

wanita atau ibu rumah tangga yang bekerja untuk mencari nafkah bagi keluarga,

sejak adanya industri rokok disini yang sedikit banyak tenaga kerjanya adalah

wanita telah menarik wanita-wanita untuk bekerja dan memperoleh pendapatan.

Kenyataan ini lama-kelamaan menjadi suatu hal yang biasa bahkan menjadi

motivasi tersendiri bagi warga disini.

Peningkatan persentase wanita kerja disebabkan oleh dua faktor utama,

yaitu peningkatan dari sisi penawaran dan sisi permintaan (Tjiptoherijanto, 1997).

Pertama, dari sisi penawaran peningkatan tersebut disebabkan antara lain oleh

semakin membaiknya tingkat pendidikan wanita dan disertai pula dengan

menurunnya angka kelahiran. Hal tersebut didorong pula oleh kondisi makin

besarnya penerimaan sosial atas wanita yang bekerja di luar rumah. Kedua, dari

sisi permintaan, perkembangan perekonomian (dari sisi produksi) memerlukan

tenaga kerja wanita, seperti halnya industri rokok yang ada disini. Sedangkan

fenomena lain yang makin mendorong masuknya wanita ke lapangan kerja

adalah karena makin tingginya biaya hidup bila hanya ditopang oleh satu

penyangga pendapatan keluarga (one earner household). Fenomena ini mulai

muncul ke permukaan dan terlihat jelas terutama pada keluarga yang berada di

daerah perkotaan.



Sektor industri, seperti industri rokok disini untuk sebagian memang

menuntut ketelitian, ketekunan dan sifat-sifat lain yang umumnya merupakan ciri

kaum wanita. Selain itu juga karena tenaga kerja wanita dipandang lebih penurut

dan murah sehingga secara ekonomis lebih menguntungkan bagi pengusaha.

Karena itu industri rokok selalu diidentikan dengan tenaga kerja wanita

Industri-industri mayoritas yang ada Kelurahan Bandulan adalah industri

rokok. Mengingat komoditi rokok merupakan komiditi yang mempunyai

konsumen yang setia dan fanatik, ketika munculnya pabrik-pabrik rokok di

lingkungan masyarakat tentunya juga mempengaruhi budaya dan kebiasaan

mengkonsumsi rokok masyarakat. Secara nasional, perkembangan industri rokok

di Indonesia telah memberikan dampak pada pola konsumsi masyarakat umum,

hal ini terbukti dari fakta bahwa satu dari tiga orang dewasa di Indonesia adalah

perokok. Dan yang lebih ironisnya bahwa penggunaan dan perilaku rokok telah

mampu berkontribusi secara signifikan terhadap tumbuhnya berbagai penyakit

sosial, seperti penggunaan narkotik, tindak kekerasan, bahkan HIV/AIDS (Fakta

ini sesuai dengan apa yang disampaikan dalam makalah Sosialisasi Dana Bagi

Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Jawa Timur 2008).

Namun apakah hal ini juga terjadi pada budaya merokok masyarakat di

Kelurahan Bandulan?

Jawabnya ternyata adalah tidak. Rupanya merk-merk yang diproduksi

industri rokok disini tidak begitu mempengaruhi selera rokok masyarakat

disekitarnya. Untuk membuktikannya adalah mengamati kios-kios atau toko yang

berada di lingkungan Kelurahan Bandulan. Rata-rata kios disini tidak menjual

rokok dengan merk-merk yang diproduksi oleh pabrik di kawasan ini.. Hal ini

sangat mungkin dimaklumi karena daerah pemasaran rokok di kawasan ini

bukanlah daerah sekitar, melainkan daerah luar jawa seperti Medan, Lampung,

Pontianak, Banjarmasin, Sampit, Manado, Kendari, Ujung Pandang. Dan untuk



wilayah pulau jawa meliputi Bojonegoro, Ngawi, Madura. Penjaga dan kios

mengatakan bahwa bisa saja menjual merk-merk tersebut asal bisa laku, namun

pada kenyataan permintaan masyarakat disana akan rokok produksi pabrik lokal

hampir tidak ada.

4.3 Persepsi dan Respon Masyarakat Atas Keberadaan Pabrik dan

Eksternalitas Yang Telah Ditimbulkan

Thoha (1992) menyatakan persepsi sebagai kognitif yang dialami oleh

setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat

penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan penerimaan. Persepsi

dapat dibagi menjadi dua macam : yaitu persepsi individual artinya persepsi yang

melibatkan seseorang secara pribadi dan persepsi kelompok yang melibatkan

masyarakat secara keseluruhan.

Persepsi secara sederhana juga dapat dijelaskan sebagai suatu cara atau

bagaimana manusia mengerti dan menilai lingkungannya. Pendekatan terhadap

cara mengerti dan menilai ini dapat dibagi menjadi dua pendekatan, yaitu

pendekatan konvensional dan pendekatan ekologik (Sarwono, 1995 : 45)

1. Pendekatan Konvensional

Pendekatan konvensional menjelaskan bahwa proses persepsi berawal

dari adanya rangsangan dari luar individu (stimulus), individu menjadi

sadar akan adanya stimulasi ini melalui sel-sel syaraf reseptor

(penginderaan) yang peka terhadap bentuk-bentuk energi tertentu

(cahaya, udara, dan suhu). Bila sumber energi itu cukup kuat untuk

merangsang sel-sel reseptor, maka terjadilah penginderaan. Jika

sejumlah penginderaan disatukan dan dikoordinasikan di dalam pusat

syaraf yang lebih tinggi (otak) sehingga manusia bisa mengenali dan



menilai objek, dan keadaan ini disebut persepsi dan pandangan ini juga

sering disebut sebagai pendekatan konstruktivisme.

2. Pendekatan Ekologi

Pendekatan ini mengemukakan bahwa persepsi terjadi secara spontan

dan langsung, jadi bersifat holistrik. Spontanitas itu terjadi karena

organisme selalu menjajaki (eksplorasi) lingkungannya dan dalam

penjajakan itu ia melibatkan setiap objek menonjolkan sifat-sifatnya yang

khas untuk organisme bersangkutan.

Secara lebih umum persepsi dapat diartikan sebagai suatu proses

bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur, menginterpretasikan masukan-

masukan informasi untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang berarti.

Selain itu bisa juga dipahami dengan pengertian gambaran manusia tentang

lingkungan dipengaruhi dan ditentukan oleh faktor-faktor yang meliputi

pengalaman langsung, pengalaman tidak langsung, sikap-sikap dan

penghakiman terhadap nilai. Pengalaman langsung berupa kunjungan nyata ke

suatu ruang dan ini membentuk persepsi yang paling tepat. Pengalaman tak

langsung berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari buku atau sumber lain.

Respon adalah hasil perilaku dari stimulus, yakni aktivitas dari orang yang

bersangkutan, tanpa memandang apakah stimulus tersebut dapat diidentifikasi

atau tidak dapat diamati. Respon akan terkait dengan stimulus, sehingga jika

stimulus terjadi, suatu respon akan mengikuti (Gibson et al, 1996)

Menurut kamus Bahasa Indonesia, respon adalah suatu proses yang

didahului dengan penginderaan dan merupakan proses yang berwujud

diterimanya rangsangan atau stimulus oleh individu melalui alat reseptornya

(Anonymous, 1994). Salah satu indikator dari respon adalah persepsi yang

berupa penilaian-penilaian individu terhadap objek, orang, maupun keadaan

yang berdasarkan rangsangan-rangsangan yang diterima oleh organisme,



kemungkinan yang muncul adalah organisme tersebut menerima atau menolak

disaat organisme telah melalui tahap respon.

Persepsi dan respon masyarakat merupakan alat untuk mengukur sejauh

mana sebuah program ditangkap, disikapi,dinilai dan dievaluasi terkait dengan

pengalaman yang sudah dijalani masyarakat tersebut. Jawaban dari masyarakat

itu merupakan jawaban subyektif yang tentu saja bisa jadi berlawanan dengan

kenyataan yang terjadi.

Pabrik-pabrik rokok yang berada di Kelurahan Bandulan tentunya juga

melahirkan persepsi dan respon tersendiri dari masyarakat yang berdomisili di

Kelurahan Bandulan atau masyarakat luar yang juga ikut merasakan

eksternalitas yang ditimbulkan dari adanya aktivitas beberapa pabrik rokok

disana. Jawaban yang subyektif menjadikan persepsi dan respon yang keluar

menjadi beragam.

4.3.1 Persepsi dan Respon Masyarakat Atas Keberadaan Pabrik

Kelurahan Bandulan seperti juga daerah-daerah yang lain pada

umumnya, beberapa tahun yang lalu merupakan daerah yang sepi dan jauh dari

keramaian kota karena termasuk wilayah pinggiran kota. Tingkat kepadatan

penduduknya masih rendah karena lahan masih didominasi oleh sawah dan

tegalan. Kondisi ini mulai berubah semenjak satu persatu industri bermunculan di

wilayah ini. Meski pada awalnya industri-industri tersebut hanya industri rumah

tangga namun pada perkembangannya industri tersebut berkembang menjadi

industri yang cukup besar. Kondisi ini sesuai dengan apa yang telah diceritakan

oleh Pak Sumariadi.

“Dulu awalnya Bandulan ini berupa sawah dan tegalan, tanahnya
murah karena termasuk wilayah pinggiran kota. Kondisinya sepi,
penduduknya sedikit, lalu mulai ada pabrik rokok mulai tahun
1979, yang punya bapak Widjajanto Wibawo. Pabriknya dulu kecil



nggak kayak sekarang sudah besar.”(wawancara Pak Sumariadi,
58 tahun, tanggal 2 Oktober 2008)

Cerita diatas merupakan penuturan seorang warga yang telah lama

berdomisili di Kelurahan Bandulan. Beliau telah menjadi warga setempat

sebelum industri-industri disini bermunculan. Diungkapkan pula karena pada

awalnya pabrik disini merupakan pabrik kecil dengan produksinya juga tidak

terlalu besar jadi tidak begitu mencolok diluar. Masyarakat setempat sejak awal

tidak pernah ada masalah, karena rata-rata kenal dengan pemiliknya.

Karena faktor-faktor yang mendukung untuk berdirinya pabrik,

kedepannya mulai banyak industri serupa yang bermunculkan disekitar

kelurahan Bandulan sehingga membentuk suatu kawasan industri yang lokasi

yang saling berdekatan. Semakin banyaknya industri yang bermunculan ini

mengakibatkan merubah tata kehidupan masyarakat Bandulan sebelumnya.

Secara umum masyarakat merasa senang dan menerima dengan

keberadaan pabrik-pabrik yang ada di Kelurahan Bandulan ini. Bahkan mereka

cukup bangga karena daerah mereka cukup terkenal karena keberadaan industri

pengolahan tembakau ini, terkenal sebagai salah satu kawasan pengembangan

industri. Respon mereka yang bangga dan senang akan adanya pabrik

dilingkungan mereka ternyata diungkapkan masyarakat yang merasakan dampak

positifnya. Seperti yang diungkapkan Bapak Sumariadi dan Ibu Sunarsih, Ibu

Sunarsih dan anaknya bisa menikmati keberadaan salah satu pabrik disana (PR

Utama Mama) karena bisa berhasil terserap sebagai tenaga kerja sejak awal

berdirinya pabrik.

”Kami semuanya nggak pernah keberatan dengan banyaknya
industri di sini, bahkan kami senang karena ekonomi di daerah
kami bisa maju. Penduduk banyak yang bisa maju juga. Banyak
penduduk yang tinggal disini” (wawancara Pak Sumariadi tanggal
2 Oktober 2008)



”Alhamdulilah, saya bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga
dari kerja disitu, maklum mbak bapak (suami) sudah nggak ada.
Anak saya yang laki-laki juga bisa kerja disana, sekarang sudah
berkeluarga. Buat saya pabrik itu penting banget buat keluarga
kami. Padahal dulu itu saya nggak bisa apa-apa untung saja
pabrik dulu nggak nyari yang macem-macem (terlatih/
berpendidkan), seneng saya mbak bisa kerja disitu, sekarang
punya kebisaan (melinting rokok)”(wawancara Ibu Sunarsih 18
September 2008)

Pernyataan Ibu Sunarsih ini merupakan gambaran persepsi bahwa

industri rokok itu penting bagi mereka, sebagai tempat mencari nafkah untuk

memenuhi kebutuhan hidup mereka sekeluarga.

Persepsi yang positif diatas rupanya tidak seperti yang diungkapkan oleh

masyarakat lain. Kurangnya perhatian salah satu pihak perusahaan atas masih

adanya warga yang pengangguran padahal pihak perusahaan membuka

lowongan pekerjaan namun lebih memilih mengambil dari luar warga setempat

menimbulkan persepsi yang menggambarkan penyesalan. Karena hal ini warga

menjadi tidak simpati dengan adanya pabrik tersebut. Ketika digali lebih lanjut

bagaimana kelanjutan konfik tersebut, ternyata pada akhirnya masyarakat diam

saja dan tidak mempermasalahkannya, karena tidak mau konflik berlanjut.

”Akhir-akhir ini terjadi konflik antara warga dengan pihak
perusahaan walau konfliknya itu nggak terlalu besar, gara-
garanya warga agak kecewa sama pabrik, kan baru-baru ini
pabrik buka lowongan, tapi nggak ada satupun dari warga yang
bisa masuk. Sekarang sudah mulai sedikit yang kerja disana.
Sangat disesalkan padahal masih banyak yang nganggur disini”
(wawancara Bapak Is tanggal 2 September 2008)

Sebagian masyarakat tidak hanya berharap dan menggantungkan hidup

hanya bekerja sebagai buruh atau pekerja pabrik, banyak kegiatan ekonomi lain

yang bisa mereka lakukan dengan memanfaatkan lingkungan pabrik yang juga

bisa menghasilkan pendapatan. Mereka mempunyai respon yang positif dengan

memanfaatkan keadaan ini. Mereka mengaku senang dan menerima kondisi ini

karena mereka diuntungkan walau tidak bisa menjadi tenaga kerja di sana.

Seperti yang telah diungkapkan Pak Heru dan Pak Slamet berikut.



”Walau saya sudah tidak bekerja lagi di pabrik Gandum, tapi saya
masih bisa cari nafkah dari pabrik, ya buka warung dekat pabrik.
Walau nggak kerja di dalam tapi saya masih bisa punya
pendapatan dari jualan lalapan”(wawancara Pak Heru tanggal 2
Oktober 2008)

”Ya senang mbak, disini yang beli banyak, coba kalo pabrik tutup
kan sepi juga, apalagi jualan disini untung saya lebih banyak” (Pak
Slamet, 2 Oktober 2008)

Ungkapan ini menunjukan bahwa informan sebagai masyarakat yang

berada di lingkungan pabrik, untuk merasakan keuntungan dari keberadaan

pabrik tidak harus bekerja disana, bahwa dampak tidak hanya dirasakan

langsung tapi juga bisa secara tidak langsung.

Dari persepsi dan respon yang telah diungkapkan oleh beberapa

informan dapat diketahui bahwa masyarakat Kelurahan Bandulan hingga saat ini

menerima dengan senang hati atas keberadaan industri-industri rokok di

lingkungan mereka. Bagi mereka keberadaan pabrik disini menjadi cukup penting

bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari segala aktivitas yang

dilakukan industri-industri tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung.

Munculnya konflik antara warga dengan pihak perusahaan dimungkinkan terjadi

ketika pihak perusahaan sedikit tidak peduli dengan masyarakat disekitarnya. Hal

inilah yang memunculkan persepsi yang negatif dari masyarakat karena adanya

ungkapan penyesalan yang disampaikan warga.

Memahami bahwa industri rokok akan terus berkembang, mengingat

minat konsumsi rokok yang semakin tinggi, sudah tentu suatu saat perusahaan

akan melakukan ekspansi. Sudah terbukti salah satunya adalah PR Gandum,

dalam perkembangannya telah memperluas lokasi pabriknya hingga dua tempat,

kondisi seperti ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi pada pabrik-pabrik

rokok lainnya. Hal ini didukung juga dengan lahan lokasi pembangunan pabrik di

Kelurahan Bandulan masih cukup luas seperti lahan di kawasan RW 03.



Namun apabila harus dihadapkan pada kenyataan bahwa Kelurahan

Bandulan bukan hanya sebagai kawasan industri namun juga sebagai kawasan

pemukiman penduduk bahkan sebagai daerah pengembangan perumahan

berskala menengah, hal ini tentunya akan menjadi suatu benturan di masyarakat

Bandulan. Melihat keadaan sekarang saja beberapa pabrik masih berdekatan

dengan pemukiman warga dan perumahan.

Persepsi masyarakat menanggapi kemungkinan perluasan pabrik juga

bermacam-macam, dari beberapa warga yang dipilih menjadi informan disini,

menyatakan mendukung karena mereka mengharapkan dengan kemungkinan

perluasan pabrik maka bisa menarik tenaga kerja dari mereka juga. Ada pula

yang mengkhawatirkan munculnya permasalahan-permasalahan baru atau

bertambahnya permasalahan yang sudah ada sebelumnya, seperti yang

diungkapkan oleh Pak Sumariadi dan Pak Wahyu.

”Kalo pabrik tambah besar ya bagus kan mbak, tambah banyak
juga warga yang bisa kerja, para pemuda-pemuda yang masih
nganggur kan bisa berkurang, itu ya kalo ngambilnya dari warga
kita” (pak Sumariadi, wawancara tanggal 2 Oktober 2008)

”Dengan ada pabrik yang ada sekarang ini aja Bandulan ini sudah
nggak karu-karuan, semerawut. Tata letak bangunan masih nggak
teratur. Ya disitu pabrik ya disitu juga perumahan. Kalo misalnya
ada perluasan mau ditaruh dimana lagi?memang ada beberapa
tanah yang sudah dibeli pabrik sekarang masih tegalan gitu, agak
jauh sih dari pemukiman. Kalau bisa jangan sampai mengganggu
warga”(Pak Wahyu, wawancara tanggal 2 Oktober 2008)

Ada pula masyarakat yang merespon dengan mengambil sikap tidak

begitu mempedulikannya. Respon seperti ini ternyata keluar dari masyarakat

yang tidak terpengaruh dengan aktivitas industri, ini bisa diwakili dari penuturan

salah seorang warga yang juga ketua RW 05.

”Jarak pabrik dengan rumah kan jauh,adapun yang paling dekat
ini dipakai buat gudangnya saja, jadi ya nggak pengaruh buat
kami. Kalaupun akan ada pengembangan industri tidak mungkin
di lingkungan sini soalnya disini sudah padat”



Dari persepsi yang diungkapkan beberapa informan diatas dapat

dipahami bahwa masyarakat yang lebih dekat dengan lokasi industri akan lebih

menanggapi dengan adanya kemungkinan perluasan industri karena tentunya

dampak yang mungkin terjadi akan lebih cepat mereka rasakan dari pada

masyarakat yang lokasinya berada lebih jauh dari industri tersebut.

4.3.2 Persepsi dan Respon Masyarakat Atas Eksternalitas yang Muncul

dari Ada Pabrik di Lingkungan Mereka

Meskipun secara ekonomi menguntungkan karena diapit banyak pabrik

dan kawasan industri belum menjamin kesejahteraan masyarakat penduduk asli

Kelurahan Bandulan sekitarnya meningkat, mengingat bahwa hingga saat ini

mayoritas tenaga kerja pabrik-pabrik disini sudah berasal dari luar Kelurahan

Bandulan karena kebutuhan tenaga kerja tidak mampu dipenuhi oleh tenaga

kerja lokal. Disini membuktikan bahwa eksternalitas positif dari keberadaan

pabrik-pabrik rokok disini tidak hanya dinikmati oleh masyarakat asli setempat

tapi juga menarik masyarakat diluarnya.

Beberapa masyarakat yang kreatif dan pintar menangkap peluang usaha

akan merespon keberadaan pabrik-pabrik ini. Memahani bahwa keberadaan

pabrik-pabrik tersebut akan melahirkan eksternalitas yang positif bagi mereka

maka mereka akan cepat memanfaatkannya.

Kemunculan aktivitas ekonomi baru juga memunculkan persepsi dan

respon dari masyarakat. Beberapa pihak mungkin merespon positif adanya

aktivitas-aktivitas ekonomi seperti pedagang-pedagang, warung makan,

pangkalan ojek, atau para supir angkot yang mencari penghasilan tambahan

diluar trayek yang ada. Namun ada juga pihak masyarakat yang memiliki

persepsi dan respon yang negatif atas keberadaan mereka.



Adanya kenyataan bahwa dari banyaknya aktivitas ekonomi yang muncul

adalah didominasi oleh masyarakat luar Kelurahan Bandulan, seperti padagang-

pedagang yang berjualan di sekitar lokasi pabrik, hanya beberapa saja yang

berhasil ditemui merupakan warga Bandulan. Menimbulkan persepsi tersendiri

bagi masyarakat asli Bandulan. Mereka pada umumnya sebenarnya menerima

dan merasa diuntungkan dengan adanya pada pedagang kaki lima yang setiap

hari mangkal di sepanjang jalan ini. Dengan adanya pedagang disini menurut

mereka akan lebih mudah untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari dari pada

harus ke pasar Krempyek yang merupakan satu-satunya pasar di Kelurahan

Badulan. Namun yang disayangkan ketidakteraturan dari para pedagang

membuat masyarakat menjadi resah juga, apalagi keberadaan mereka semakin

hari yang semakin banyakLihat saja pandangan yang diungkapkan beberapa ibu

rumah tangga warga sebuah perumahan yang berada dekat dengan lokasi

berjualan para pedagang. Persepsi demikian sesuai dengan apa yang telah

diungkapkan Ibu Latsmi dan Ibu Rokhi, warga perumahan Sun Flower.

”Pedagang-pedagangnya semakin lama semakin banyak, yang
dijual juga semakin lengkap, kadang merasa senang soalnya
kalau mau belanja ya nggak perlu ke pasar, tapi kadang sumpek
juga liatnya, kesannya kumuh dan semerawut” (wawancara Ibu
Latsmi tanggal 2 Oktober 2008)

”Mereka yang berjualan disitu karena bukan warga jadi nggak
merasa memiliki, kadang sampah numpuk-numpuk dibiarkan saja,
yang ngerasainnya ya akhirnya warga sini”(Ibu Rokhim,
wawancara tanggal 2 Oktober 2008)

Kemunculan pangkalan ojek di depan PR Utama Mama mengundang

juga persepsi dan respon yang menarik dari warga terdekat. Mereka mengaku

senang karena pada dasarnya kemunculan pangkalan ojek juga bisa digunakan

masyarakat sekitar, masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas transportasi ini

selain sarana transportasi yang lain, seperti yang diakui Bu Latsmi yang juga

memanfaatkan transportasi ojek tersebut.



”Senang-senang saja mba, kan enak juga buat warga perumahan
yang butuh naik ojek buat kemana gitu,emang sih ojek-ojek disitu
lebih banyak buat nganterin buruh-buruh di depan, tapi kan nggak
masalah kita juga pake lha wong kita mau bayar” (wawancara Ibu
Latsmi tanggal 2 Oktober 2008)

Untuk keberadaan angkutan umum yang biasanya berhenti dan

menunggu penumpang di jalan dekat pabrik dan perumahan penduduk

ditanggapi masyarakat sebagai gangguan yang dapat menimbulkan

ketidaknyamanan warga. Karena terkadang semakin banyaknya angkutan umum

yang berhenti sembarangan dan kadang berhenti dalam jangka waktu yang lama

dapat menambah kemacetan yang sudah terjadi. Namun walaupun mereka

terganggu oleh adanya angkutan umum yang parkir di sekitar lingkungan

mereka, mereka menanggapi dengan sikap yang tidak peduli dan

membiarkannya saja. Hal ini seperti yang diungkapkan Ibu Latsmi dan Ibu

Rokhim,

”Wah kalo angkot-angkot yang sering parkir di depan itu sih agak
ganggu mba, kadang parkirnya lama, asal aja lagi parkirnya,
padahal jalan di depan tu sudah sempit nggak lebar-lebar banget.
Kalau sudah sore kan kadang banyak juga yang jualan wah
tambah macet deh” (wawancara Ibu Latsmi tanggal 2 Oktober
2008)

”Biar aja mba, saya kan emang baru tinggal disini ya mau nggak
mau terima aja, mereka kan juga cari nafkah masak kita larang-
larang”(Bu Rokhim, wawancara tanggal 2 Oktober 2008)

Respon informan diatas ternyata tidak jauh berbeda dengan warga lain

yang sudah sejak lahir tinggal di Kelurahan Bandulan, bahkan sejak sebelum

pabrik-pabrik rokok itu ada. Warga yang juga bekerja sebagai perangkat kantor

Kelurahan ini mengatakan.

”Nggak bisa kita menyalahkan pabrik, atau para tukang angkot
disini, mereka kan juga sudah lama ada di lingkungan ini buat
bekerja, kita toleransi saja, toh juga mereka tidak begitu
mengganggu kenyamanan warga, masih dalam batas toleransi
lah”(Pak Is, wawancara tanggal 2 September 2008)



Persepsi yang dikeluarkan oleh masyarakat dari munculnya ekstenalitas

yang positif yaitu munculnya kegiatan ekonomi baru bagi masyarakat baik itu

munculnya pedagang, kios, pangkalan ojek, dan lain-lain secara garis besar

adalah serupa dengan persepsi mereka dengan keberadaan pabrik itu sendiri.

Jadi keberadaan pabrik dan eksternalitas yang positif yang ditimbulkannya telah

diterima dengan baik oleh masyarakat.

Karena keberadaan pabrik tidak hanya menghasilkan eksternalitas yang

menguntungkan namun juga menghasilkan eksternalitas yang mempu

memberikan kerugian bagi masyarakat disekitarnya seperti munculnya

kemacetan dan pencemaran lingkungan karena adanya polusi air, polusi udara,

maupun polusi suara tentunya juga memunculkan persepsi dan respon. Apakah

persepsi yang keluar dari masyarakat juga negatif seperti halnya eksternalitas

yang dihasilkan?

Kondisi kemacetan yang terjadi di sepanjang jalan Raya Bandulan pada

jam-jam tertentu ini menimbulkan reaksi dari masyarakat pengguna jalan. Hampir

seluruh warga setempat mengeluh dengan keadaan ini namun mereka tidak bisa

berbuat apa-apa, mereka lebih cenderung tidak memperdulikan dan menerima

saja dengan kondisi tersebut. Mereka juga tidak bisa menyalahkan dan menuntut

pihak pabrik atas kemacetan yang telah ditimbulkan. Adanya rencana pemerintah

untuk melakukan pelebaran jalan akan sedikit membantu permasalahan ini. Pak

Sumariadi dan Angga, warga perumahan di Bandulan yang setiap harinya

melewati jalan Raya Bandulan mawakili apa yang dirasakan warga.

”macetnya hampir tiap hari, apalagi pas jam pulang kerja para
buruh, waduh mengganggu banget, udah yang lewat banyak,
jalannya sempit, sumpek lah mbak, tapi mau gimana lagi, ya
pinter-pinter kita aja lewat jalan lain atau sabar aja” (Angga,
wawancara tanggal 10 September 2008)

”Seharusnya pemerintah tanggap, kemacetan hampir terjadi
setiap hari, sudah tahu kasawan ini aktivitas tinggi, tapi jalannya



sempit” (Bapak Sumariadi, wawancara tanggal 10 September
2008)

Masyarakat memandang bahwa masalah ini seharusnya cepat ditanggapi

oleh pemerintah setempat. Rencana pelebaran jalan hingga saat ini dipandang

hanya sebagai wacana karena belum ada realiasasinya. Masyarakat karena

sudah mulai terbiasa dengan kondisi seperti ini pada akhirnya hanya diam saja.

Kemacetan ini tentunya bukan hanya dirasakan oleh masyarakat sekitar

Kelurahan Bandulan tetapi juga masyarakat umum pengguna jalan, mengingat Jl

Raya Bandulan merupakan jalan yang menghubungkan Kelurahan Bandulan

dengan Kelurahan Tanjung Rejo dan Kelurahan Mulyorejo, ruas jalan ini juga

memiliki intensitas sirkulasi dan volume kendaraan yang cukup tinggi.

Untuk permasalahan pencemaran lingkungan, baik itu limbah dan polusi

udara, rata-rata warga Bandulan tidak begitu mempermasalahkannya. Hal ini

karena limbah yang dihasilkan pabrik rokok tidak begitu besar dan mereka

menganggap hal tersebut tidak pernah mengganggu kesehatan mereka.

Walaupun limbah-limbah yang keluar melalui saluran drainase itu menimbulkan

bau yang cukup menyengat bahkan limbah-limbah tersebut juga menimbulkan

endapan yang dimungkinkan bisa menyumbat saluran yang pada musim hujan

menimbulkan banjir, masyarakat terkesan santai-santai saja. Seperti yang

diungkapkan informan Pak Sumariadi dan Pak Is.

”Asal tidak jadi sumber penyakit aja, selama ini soalnya nggak
pernah ada keluhan warga bahwa limbah pabrik menyebabkan
gangguan kesehatan, kalau cuman bau-bau kayak gini
masyarakat sudah biasa” (Pak Sumariadi, wawancara tanggal 2
Oktober 2008)

”Sekarang juga salurannya sudah baik dibeberapa lokasi, karena
pihak pemerintah dibantu pihak perusahaan sudah bertahap
menanganinya” (Pak Is, wawancara tanggal 2 September 2008)

Sedangkan polusi udara yang disebabkan oleh proses pengolahan

tembakau dan cengkeh dinilai warga hanya mengganggu sebentar, kira-kira



setengah jam. Karena waktunya yang relatif singkat setiap harinya itu para warga

juga memakluminya dan sudah terbiasa mencium bau tersebut.

Ternyata kemunculan eksternalitas yang bisa mengganggu masyarakat

ini dinilai masyarakat Bandulan sebagai hal yang biasa dan tidak terlalu

mengganggu mereka. Karena itu respon masyarakat cenderung membiarkan

dan tidak memperdulikannya. Hal ini karena kondisi seperti ini telah lama terjadi

sehingga sudah menjadi kebiasaan di lingkungan mereka. Namun disisi lain

masyarakat tetap mengharapkan perbaikan sehingga lingkungan mereka bisa

lebih baik dari pada saat ini.

Setelah mencermati gambaran yang telah dijabarkan diatas dapat

dipahami bahwa industri rokok memang merupakan industri yang kontroversi

karena telah menghasilkan komoditas yang mampu memberikan eksternalitas

pada lingkungan yaitu rokok. Rokok secara nasional telah memberikan dampak

yang cukup mengkhawatirkan, apalagi terhadap kesehatan dan pola konsumsi

masyarakat Indonesia. Namun keberadaan industri rokok itu sendiri juga telah

memberikan kontribusi yang besar pula bagi masyarakat dan negara. Negara

sangat diuntungkan dengan masuknya pendapatan dari penerimaan cukai rokok,

daerah penghasil rokok juga tidak kalah menikmati hasilnya dari Dana Bagi Hasil

Cukai Tembakau. Masyarakat secara langsung maupun tidak langsung juga

telah merasakan dampak keberadaan pabrik-pabrik rokok, terutama masyarakat

lokal yang dekat dengan lokasi berdirinya pabrik yang dalam penelitian ini adalah

pabrik-pabrik dengan skala kecil (Golongan III).

Menurut persepsi masyarakat yang ada di kelurahan Bandulan, bahwa

keberadaan pabrik rokok lebih banyak memberikan eksternalitas positif atau

memberikan dampak yang positif bagi mereka terutama pada penyerapan

tenaga kerja dan pertumbuhan aktivitas ekonomi lokal disekitar pabrik. Hal ini

dianggap lebih penting dari pada dampak negatif yang memang tidak begitu



besar mereka rasakan. Munculnya limbah hingga kemacetan dianggap hal wajar

yang bisa mereka maklumi karena bagi mereka hal tersebut sudah biasa mereka

terima. Sehingga secara umum masyarakat Kelurahan Bandulan memperoleh

lebih besar eksternalitas yang menguntungkan (positif) dari pada eksternalitas

yang merugikan mereka (negatif).

4.3 Tindakan Perusahaan Dalam Menyikapi Eksternalitas Yang

Ditimbulkannya Terhadap Masyarakat

Kehadiran industri dibutuhkan untuk mendapatkan kualitas dan

kenyamanan hidup yang lebih baik. Penerapan sebuah perusahaan atau industri

harus dicermati sebaik-baiknya agar dalam pelaksanaannya tidak berdampak

negatif terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Dibutuhkan sinergitas

atau kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat sekitar sebagai partner,

sehingga dalam jangka panjang dapat menciptakan kondisi yang nyaman dan

memberikan mutual benefit bagi keduanya. Harus disadari bahwa permasalahan

sosial, ekonomi dan lingkungan yang dihadapi ketika aktivitas ekonomi dijalankan

sangatlah kompleks, tidak mungkin menutup perusahaan yang telah

berkontribusi cukup besar hanya karena masalah limbah dan tidak mungkin juga

merelokasi pemukiman penduduk yang sudah padat di sekitar perusahaan.

Dikatakan bahwa eksternalitas merupakan permasalahan yang bersifat

pervasive yaitu akan tetap ada ketika aktivitas ekonomi dijalankan. Begitu juga

dengan adanya aktivitas-aktivitas ekonomi yang terjadi pada kawasan industri

rokok di Kelurahan Bandulan ini, kegiatan produksi yang dilakukan pabrik-pabrik

disini terus berjalan sehingga munculnya eksternalitas tidak mampu dihindari,

baik itu eksternalitas yang menguntungkan maupun eksternalitas yang

merugikan bagi masyarakat yang ada disekitarnya. Lalu apakah hingga saat ini



telah ditemukan solusi yang benar-benar ideal atau dalam arti tidak merugikan

kedua belah pihak, baik itu pihak yang menimbulkan eksternalitas tidak terbebani

dengan tanggungjawab maupun pihak yang merasakan eksternalitas dalam hal

ini adalah masyarakat di sekitar industri.

Yang perlu diperhatikan dalam kondisi yang telah terjadi di kawasan

industri rokok ini adalah bahwa industri-industri yang ada disini bukanlah industri

yang besar, dan belum sepenuhnya memperhatikan tanggungjawab mereka

terhadap eksternalitas yang ditimbulkannya. Berbeda dengan perusahaan yang

telah diteliti dalam penelitian terdahulu yaitu PT Petrokimia Gresik, walau belum

menjalankan sepenuhnya, perusahaan menyadari besarnya potensi pencemaran

yang kemungkinan ditimbulkan, PT Petrokimia mencoba mengintervensinya ke

dalam kebijakan perusahaan dengan pengelolaan lingkungan sejak perusahan

berdiri dan membentuk biro khusus lingkungan. Terlepas dari bentuk badan

usahanya sebagai BUMN dengan berbagai kebijakan yang bersifat top - down

tidak menjadikan halangan bagi perusahaan untuk meredistribusikan sebagian

keuntungannya kepada masyarakat sekitar baik dalam bantuan yang sifatnya

charity atau filantropis sampai bantuan yang benar-benar dirancang untuk

memberdayakan masyarakat sekitar.

Apa yang dilakukan oleh pihak perusahaan di kawasan industri rokok

Bandulan memang tidak sebesar seperti apa yang telah dilakukan PT Petrokimia

terhadap masyarakat sekitarnya. Dapat dipahami bahwa eksternalitas negatif

yang ditimbulkan pabrik-pabrik rokok disini berbeda bahkan jauh lebih kecil dari

apa yang telah ditimbulkan PT Petrokimia. Sebagai industri kimia pabrik pupuk

Petrokimia memiliki potensi limbah yang dihasilkan yang cukup besar dan efek

terhadap terganggunya kenyamanan masyarakat juga besar. Sedangkan pabrik-

pabrik disini potensi limbahnya tidak besar dan kemungkinan mengganggu

kenyamanan masyarakat disekitarnya juga kecil. Disisi lain juga bahwa kehadiran



industri di Kelurahan Bandulan ini selain menghasilkan eksternalitas yang

merugikan juga telah memberikan eksternalitas yang banyak memberikan

manfaat kepada masyarakat, bahkan masyarakat luar Kelurahan Bandulan.

Respon dan tindakan yang cepat oleh pihak perusahaan untuk mengatasi

permasalahan eksternalitas yang bisa merugikan masyarakat sangat diharapkan,

meskipun pada kenyataannya masyarakat Kelurahan Bandulan mampu

menerima dan memaklumi dengan kondisi yang terjadi tetap saja pihak

perusahaan harus bertanggungjawab untuk meminimalisir dampak tersebut.

Tindakan perusahaan menghadapi semerawutnya pedagang-pedagang

yang berjualan disekitar pabrik adalah dengan merelokasi mereka ke tempat

yang dianggap tidak mengganggu kenyamanan masyarakat. Tempat yang

merupakan lahan yang dimiliki oleh salah satu pabrik rokok tersebut rupanya

dianggap tidak strategis oleh para pedagang karena sepi pembeli. Akhirnya satu

persatu pedagang kembali ke tempat awal mereka berjualan yaitu di pinggiran

jalan raya. Sehingga bisa dikatakan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan

dianggap gagal dan tidak mampu mengatasi permasalahan.

Selama beroperasinya sebuah perusahaan sejatinya tidak dapat

mengelak dari timbulnya social cost. Industrialisasi yang terjadi terkait dengan

sifat produsen yang selalu mencari keuntungan (rent seeking) dikhawatirkan

berpengaruh penurunan kuantitas dan kualitas lingkungan. Menyikapi

permasalahan limbah yang terjadi dan telah sedikit mengganggu kenyamanan

ini, pihak pabrik bersama pemerintah setempat selalu rutin melakukan

pembersihan, pengerukan dan perbaikan drainase. Kegiatan disini diharapkan

mampu mengurangi pencemaran lingkungan karena munculnya bau tak sedap

yang keluar dari saluran pembuangan limbah itu.

Untuk eksternalitas lain berupa munculnya tundaan kendaraan bermotor

atau kemacetan pada waktu tertentu yaitu waktu pagi hari dan sore hari dimana



waktu tersebut merupakan waktu berawal dan berakhirnya aktivitas pabrik, pihak

perusahaan sebenarnya secara tidak langsung sudah melakukan tindakan yang

efektif. Tindakan itu berupa pembagian jam kerja menjadi dua waktu yaitu jam

kerja pagi dan jam kerja siang dengan waktu kerja yang lebih awal. Jam Kerja

dari rata-rata perusahaan :

1) Untuk hari biasa

a. Pagi Jam Kerja : 06.00 – 14.00

Istirahat : 11.00 – 12.00

b. Siang Jam Kerja : 14.00 – 22.00

Istirahat : 19.00 – 20.00

2) Untuk hari Jumat

Jam Kerja : 06.00 – 14.00

Istirakat : 11.00 – 13.00

Tindakan pembagian waktu ini sebenarnya tujuan utamanya adalah

mengoptimalkan produksi perusahaan. Namun kebijakan penentuan jam masuk

dan pulang kerja yang lebih awal diharapkan mampu meminimalisir munculnya

kemacetan. Mengingat kemacetan yang terjadi akibat adanya arus tenaga kerja

dengan jumlah yang cukup besar dari beberapa pabrik dengan waktu yang

bersamaan. Solusi yang diberikan perusahaan ini diharapkan mampu

mengurangi kepadatan di jalan pada saat jam sibuk pada umumnya, sehingga

masyarakat umum dapat menjalankan aktivitasnya tanpa terganggu dengan

permasalahan kemacetan jalan Raya Bandulan ini.

Sebenarnya solusi yang paling tepat adalah dengan adanya kebijakan

pemerintah, yaitu kebijakan pelebaran jalan. Diketahui bahwa jalan Raya

Bandulan merupakan jalan kolektor sekunder yang digunakan masyarakat

sebagai jalur untuk menuju ke pusat kota, sudah semestinya pemerintah

setempat segera merealisasikan program pelebaran jalan yang sebenarnya telah

direncanakan beberapa tahun terakhir ini.



Beberapa tindakan yang telah dilakukan perusahaan diatas merupakan

tindakan langsung pihak perusahaan pada kondisi fisik dilingkungan sekitar

pabrik rokok mereka. Selanjutnya yang perlu diketahui adalah apa saja tindakan

perusahaan kepada masyarakat langsung sebagai kosequensi tanggungjawab

mereka pada pihak-pihak yang merasakan dampak keberadaan industri. Dari

beberapa pernyataan informan di lapangan dapat disimpulkan bentuk-bentuk

tindakan perusahaan bagi masyarakat sekitar sebagai respon atas eksternalitas

yang telah ditimbulkan perusahaan mereka selama ini adalah sebagai berikut:

a. Penyerapan tenaga kerja lokal berkala, tindakan ini tidak sepenuhnya

dijalankan oleh seluruh pabrik rokok di kawasan ini sehingga sempat

terjadi konflik antara warga dan pihak perusahaan mengenai jatah tenaga

kerja lokal pada beberapa waktu sebelumnya.

b. Salah satu strategi yang pernah dilakukan sebuah perusahaan disini

adalah merekrut perangkat warga, yaitu ketua RT sebagai mandor di

pabrik mereka. Menurut informan terpercaya, strategi ini dilakukan untuk

men-cover apabila suatu waktu terjadi permasalahan antara perusahaan

dengan warga.

c. Pemberian bantuan paket rutin kepada masyarakat yang pemukiman

terdekat dengan lokasi pabrik, biasanya masyarakat satu RT (Rukun

Tetangga) Bantuan rutin ini biasanya diberikan akhir tahun atau hari

besar keagamaan, Idul Fitri atau Natal.

d. Bantuan non rutin, biasanya diberikan kepada masyarakat sebagai

donatur kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang sewaktu waktu

dilaksanakan. Misalnya bantuan dana donatur untuk kegiatan Perayaan

17 Agustus.



e. Bantuan pengembangan sarana dan prasarana umum seperti gapura,

perbaikan masjid, mushala, perbaikan jalan, perbaikan saluran drainase,

penyediaan gerobak dan bak sampah.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan terhadap hasil temuan di lapang pada penelitian ini,

maka ada beberapa hal yang bisa disimpulkan sebagai berikut :

1. Hampir semua subsistem yang ada di lingkungan masyarakat baik itu

lingkungan fisik, ekonomi masyarakat dan sosial masyarakat merasakan

dampak dari adanya industri beserta aktivitasnya. Kelurahan Bandulan

yang memiliki fungsi ganda sebagai daerah pengembangan industri

sekaligus daerah pengembangan pemukiman penduduk menyebabkan

kemungkingkinan dampak adanya industri menjadi lebih besar dirasakan

oleh masyarakat.

2. Eksternalitas yang ditimbulkan pada lingkungan fisik meliputi pencemaran

lingkungan berupa limbah cair, polusi udara dan suara, serta munculnya

kemacetan di sepanjang jalan Raya Bandulan pada waktu tertentu.

Eksternalitas-eksternalitas ini merupakan eksternalitas negatif yang

mampu merugikan masyarakat. Selanjutnya untuk kondisi ekonomi

masyarakat juga tersentuh akan hadirnya eksternalitas, yaitu dalam

bentuk penyerapan tenaga kerja lokal, terjadinya perkembangan struktur

ekonomi dengan munculnya aktivitas-aktivitas ekonomi baru seperti

pangkalan ojek, angkutan kota, pedagang kaki lima, pemilik kios, dan

penjual makanan. Selain adanya perkembangan struktur ekonomi, di

masyarakat telah terjadi perubahan lapangan pekerjaan dan peningkatan

pendapatan masyarakat. Dari sisi sosial masyarakat keberadaan industri

disini juga telah berdampak pada perubahan bentuk masyarakat dan juga
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nilai yang ada dimasyarakat. Nilai yang dimaksud adalah adanya

perubahan pandangan bahwa wanita juga bisa menjadi pencari nafkah

keluarga.

3. Secara umum masyarakat merasa senang dan menerima dengan

keberadaan pabrik-pabrik yang ada di Kelurahan Bandulan ini. Bahkan

mereka cukup bangga karena daerah mereka cukup terkenal karena

keberadaan industri pengolahan tembakau ini, terkenal sebagai salah

satu kawasan pengembangan industri. Respon mereka yang bangga dan

senang akan adanya pabrik dilingkungan mereka ternyata diungkapkan

masyarakat yang merasakan dampak positifnya. Bagi mereka

keberadaan pabrik disini menjadi cukup penting bagi masyarakat yang

menggantungkan hidup dari segala aktivitas yang dilakukan industri-

industri tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung.

4. Eksternalitas yang muncul dari adanya pabrik-pabrik disini juga telah

menimbulkan persepsi dan respon dari masyarakat. Persepsi dan respon

yang diungkapkan menjadi beragam sesuai dengan eksternalitas yang

mereka rasakan. Pada umumnya persepsi yang positif akan muncul pada

kondisi dimana masyarakat diuntungkan sedangkan persepsi tidak suka

atau negatif akan muncul pada masyarakat yang merasa dirugikan.

Sehingga secara umum menurut pandangan masyarakat Kelurahan

Bandulan mereka memperoleh lebih besar eksternalitas yang

menguntungkan (positif) dari pada eksternalitas yang merugikan mereka

(negatif). Hal ini yang menyebabkan masyarakat pada umumnya

menerima dan mengabaikan dampak negatif yang mereka rasakan.

5. Sejauh ini pihak perusahaan telah mengambil tindakan dan solusi untuk

mengatasi eksternalitas negatif yang terjadi di masyarakat. Tindakan



tersebut merupakan tindakan langsung pada kondisi fisik lingkungan

seperti limbah dan kemacetan. Sayangnya beberapa tindakan dinilai tidak

efektif sehingga permasalahan tidak bisa terselesaikan hingga saai ini.

Selain tindakan diatas perusahaan juga tidak lupa memperhatikan

masyarakat sebagai pihak yang merasakan eksternalitas. Perhatian itu

berupa bantuan langsung baik itu bantuan ekonomi maupun bantuan fisik.

5.2 Saran

Ada beberapa hal yang dapat dijadikan masukan dan bahan

pertimbangan bagi semua pihak yang berkepentingan. Saran atau masukan yang

bisa disampaikan antara lain adalah :

1. Perlu pemahaman di semua pihak baik itu perusahaan, pemerintah dan

masyarakat mengenai eksternalitas yang bisa ditimbulkan dari adanya

aktivitas ekonomi dalam hal ini industri, mengingat pemerintah setempat

telah menjadikan Kelurahan Bandulan sebagai kawasan pengembangan

industri sekaligus kawasan pengembangan pemukiman penduduk.

2. Untuk eksternalitas berupa munculnya kemacetan perlu perhatian yang

serius dari pemerintah, mengingat permasalahan sarana fisik ini adalah

kewenangan dari pemerintah. Adanya solusi pelebaran dan perbaikan

jalan yang selama ini telah direncanakan hendaknya segera

direalisasikan, karena kemacetan yang terjadi tiap harinya ini telah

menimbulkan keresahan di masyarakat.

3. Mengingat karakteristik usaha yang berpotensi menimbulkan eksternalitas

maka perusahaan diharapkan selalu mengkomunikasikan segala sesuatu

terkait lingkungan dan dampaknya ke masyarakat sekitar, khususnya

masyarakat terdekat disekitar pabrik sehingga masyarakat bisa

memahami resiko yang mungkin mereka terima.



4. Meskipun hingga saat ini masyarakat cenderung tidak memperdulikan

dan menganggap biasa saja atas eksternalitas yang menimbulkan

permasalahan namun bukan berarti pihak perusahaan mengabaikan

kenyamanan masyarakat. Mengingat keberadaan pabrik juga tidak lepas

dari dukungan masyarakat sekitar, atas kerelaan masyarakat menerima

eksternalitas negatif ini sudah semestinya perusahaan memberikan

perhatian khusus.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dilakukakan dengan segala kemampuan peneliti. Namun

demikian, hasil dari penelitian ini tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahan

karena adanya keterbatasan selama di lapangan. Penelitian ini berawal dari

penelitian kualitatif yang bersifat lokal, terkini dan unik sehingga tidak dapat

digeneralisasikan. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang berasal

dari keterangan informan di lapangan dengan menyalin tuturan asli informan

diharapkan pembaca memiliki ruang untuk memberikan interpretasi tanpa harus

setuju dengan interpretasi peneliti.

Kesulitan peneliti untuk mengakses ke dalam perusahaan mengakibatkan

kurang mendalamnya pembahasan terhadap tindakan perusahaan dalam

menyikapi eksternalitas yang ditimbulkannya. Sehingga tindakan perusahaan

hanya dilihat dari kenyataan fisik dilapangan dan apa yang telah diterima

masyarakat. Untuk penelitian selanjutnya yang tertarik mengangkat isu

eksternalitas hendaknya juga memasukan metode valuasi ekonomi untuk melihat

sejauh mana eksternalitas yang dirasakan secara kuantitatif.Dengan

keterbatasan yang ada maka harapan peneliti adalah segala sesuatu yang

dihasilkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk ditindaklanjuti dan dapat

dijadikan masukan bagi penelitian selanjutnya.
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