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 Penyusunan skripsi ini tidak akan dapat berjalan secara lancar jika 
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ABSTRAK 

 

Nur Roikhul Faizah (2018). Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 

Universitas Brawijaya. Perbedaan Persepsi Petani dan Non Petani Terhadap Keberadaan 

Limbah PT Amarta di Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Pembimbing : 

Dhanny S Sutopo, M.Si dan Lutfi Amiruddin, M.Sc. 

 

 Penelitian ini membahas mengenai perbedaan persepsi petani dan non petani 

terhadap keberadaan limbah PT Amarta di Desa Bulusari. Kehadiran limbah dapat 

berdampak negatif bagi lingkungan sekitar dan kesehatan manusia. Pada umumnya, dalam 

proses kegiatan industri-industri menghasilkan limbah yang menyebabkan pencemaran 

lingkungan, karena kandungannya yang berbahaya dan beracun sesuai dengan karakteristik 

dan jenis limbah. 

Peneliti memilih menggunakan konsep persepsi dari Koentjaraningrat, karena 

dianggap relevan bahwa persepsi terbentuk dari pengamatan, pengetahuan, apersepsi, 

serta sebuah perasaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang bermaksud 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian seperti perilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik. 

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa keberadaan limbah PT Amarta 

dipersepsikan berbeda oleh petani dan non petani yang diperoleh dari pancaindra mereka. 

Pengamatan para petani terhadap limbah PT Amarta yaitu sebuah hal yang positif. Limbah 

PT Amarta memberikan kesuburan untuk sawah dan hasil yang diperoleh semakin 

meningkat. Para petani ketika sawah mereka teraliri oleh limbah PT Amarta tanpa 

memerlukan pupuk UREA atau NPK. Karena di limbah PT Amarta terdapat kandungan dari 

pupuk UREA atau NPK sehingga dengan menggunakan limbah PT Amarta sawah semakin 

subur. Sedangkan pengamatan masyarakat non petani terhadap keberadaan limbah PT 

Amarta merasa bahwa limbah PT Amarta yang dibuang ke sekitar pemukiman mereka 

memberikan hal negatif, karena warga non petani terkena dampak bau tidak sedap dari 

limbah PT Amarta. Tempat pemukiman non petani berada di sekitar sungai tempat 

pembuangan akhir limbah, ketika limbah PT Amarta mengaliri sawah, bau yang dihasilkan 

akan semakin tajam dan berhari-hari. Hal itu disebabkan limbah PT Amarta mengendap di 

dalam sawah.  
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ABSTRACT 

 

Nur Roikhul Faizah (2018). Sociology Department, Faculty Of Social and Political Science. 

Brawijaya University. Differences Perceptions of Farmers and Non-Farmers on the Existence 

of PT Amarta's Waste in Bulusari Village, Gempol Sub-District, Pasuruan Regency. Advisor : 

Dhanny S Sutopo, M.Si and Lutfi Amiruddin, M.Sc. 

 

 This study discusses the differences perception of farmers and non-farmers on 

the existence of PT Amarta waste in the village of Bulusari. The presence of waste can have 

a negative impact on the environment and human health. Generally, in the process of 

industrial activity produces waste causing environmental pollution, because of its dangerous 

and toxic contents according to the characteristics and types of waste. 

                 Researchers choose to use the concept of perception of Koentjaraningrat, because 

it is considered relevant that perception is formed from observation, knowledge, 

apperception, and a feeling. The method used in this research using descriptive qualitative 

method. Descriptive qualitative research is a research that intends to understand the 

phenomenon of what is experienced by research subjects such as behavior, perception, 

motivation, action, and others holistically. 

                 Based on the research results, it was found that the existence of PT Amarta waste 

is perceived differently by farmers and non farmers obtained from their senses. The 

observation of the farmers on PT Amarta waste is a positive thing. PT Amarta's waste 

provides fertility for the rice fields and the yields are increasing. Farmers when their rice 

fields are dumped by PT Amarta waste without the need for UREA or NPK fertilizer. Because 

in the waste of PT Amarta contain of UREA or NPK fertilizer so that by using waste of PT 

Amarta rice field more fertile. While the observation of non-farmers towards the existence 

of waste PT Amarta felt that the waste of PT Amarta discharged into their settlement gave 

negative, because the non-farmers were affected by the unpleasant smell of PT Amarta 

waste. Non-farmers' settlements are in the vicinity of the river where the waste disposal 

takes place, when PT Amarta waste runs through the paddy fields, the odor generated gets 

sharper and more days. This is because the waste of PT Amarta settles in the fields. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang terdiri dari 

banyaknya industri-industri. Pabrik sendiri didefinisikan sebagai bangunan 

industri besar dimana para buruh mengelola benda serta mengawasi proses 

dari suatu produk menjadi produk lain, sehingga bisa mendapatkan nilai 

tambah (Sampul dkk, 2015, p. 3).  Semakin menjamurnya berbagai industri-

industri di Indonesia menyebabkan sering terjadinya pencemaran, 

pencemaran udara, air, dan tanah. Akibat pencemaran tersebut yang menjadi 

korban adalah makhluk hidup dan lingkungan yang berada di kawasan 

industri.  

Seperti halnya dengan berdirinya perusahaan di tengah-tengah 

masyarakat memberi dampak bagi perubahan lingkungan sosial dan 

ekologis. Perusahaan yang hadir di sekitar masyarakat dapat menyebabkan 

pencemaran lingkungan. Pencemaran dapat terjadi jika daur materi 

lingkungan hidup terjadi perubahan dan keseimbangan dalam struktur atau 

fungsinya terganggu. Dalam ketidakseimbangan struktur atau fungsi yang 

terjadi disebabkan proses alam dan perbuatan manusia (Achmad, 2004, p. 

7). Salah satu penyebab pencemaran lingkungan dari perusahaan yang 

berada di sekitar masyarakat adalah air limbah. Limbah didefinisikan 
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sebagai sisa dari berbagai usaha atau kegiatan, seperti dari industri atau 

domestik (rumah tangga). Dalam kehadirannya tidak diharapkan oleh 

lingkungan, karena dapat merusak dan tidak memiliki nilai ekonomis 

(Tejokusumo, 2007, p. chap.2).  

Bahan buangan dari hasil produksi industri-industri berupa bahan 

anorganik dan organik yang dapat larut dalam air.  Bahan buangan yang 

larut dalam air dapat mengalami perubahan warna air, serta air limbah yang 

berasal dari hasil produksi industri-industri seringkali menimbulkan bau 

yang tidak sedap (Wisnu, 2004, pp. 75-76). Kehadiran limbah dapat 

berdampak negatif bagi lingkungan sekitar dan kesehatan manusia. Pada 

umumnya, dalam proses kegiatan industri-industri menghasilkan limbah 

yang menyebabkan pencemaran lingkungan, karena kandungannya yang 

berbahaya dan beracun sesuai dengan karakteristik dan jenis limbah 

(Tejokusumo, 2007, p. chap. 2).  

Kota Pasuruan merupakan salah satu kota industri yang sangat pekat, 

banyak dari industri-industri besar yang beroperasi di kota tersebut seperti, 

Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER), Sampoerna, Panasonic dan 

lain-lain. Secara umum industri-industri yang ada di Pasuruan meliputi 

industri besar, menengah, dan kecil.  Beberapa industri-industri besar dan 

kecil terdapat di Kabupaten Pasuruan yang meliputi di Kecamatan Gempol, 

Beji, Pandaan, Rembang, serta di Sukorejo 

http://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/potensi-kab-

kota-2013/kab-pasuruan-2013.pdf pada tanggal 10 Juli 2017. 

http://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/potensi-kab-kota-2013/kab-pasuruan-2013.pdf
http://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/potensi-kab-kota-2013/kab-pasuruan-2013.pdf
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Dalam penelitian yang akan dilakukan ini, peneliti mengangkat 

permasalahan terkait industri yang berada di Desa Bulusari, Kecamatan 

Gempol, Kabupaten Pasuruan.  PT Amarta yang merupakan salah satu 

pabrik produksi agar-agar yang sudah berdiri selama 19 tahun. Bahan yang 

digunakan oleh PT Amarta adalah jenis rumput laut Cottonii yang berasal 

dari pantai seluruh Indonesia pulau, seperti Sulawesi, Madura, Kalimantan, 

Flores, Lombok, dan Bali. PT Amarta tergolong  salah satu industri yang 

berada di tengah-tengah masyarakat yang menimbulkan pencemaran 

lingkungan. Berdirinya PT Amarta di tengah masyarakat dan penggunaan 

teknologi yang potensial menimbulkan pencemaran lingkungan, membuat 

air limbah PT Amarta yang dibuang secara sembarangan memunculkan bau 

tidak sedap.  

Awalnya limbah PT Amarta dibuang secara sembarangan yang 

mengakibatkan warga melakukan unjuk rasa karena bau yang ditimbulkan 

tidak sedap. Setelah dilakukan unjuk rasa pihak perusahaan memasangkan 

pipa pembuangan limbah yang mengarah ke sungai. Jarak antara PT Amarta 

dengan tempat pembungan limbah berkisar kurang lebih 3 km. Tempat akhir 

pembuangan limbah PT Amarta berada di Dusun Bulu, sedangkan PT 

Amarta sendiri berada di Dusun Sumber Pandan. Meskipun demikian, 

limbah yang dibuang dari pipa ke sungai masih menimbulkan bau tidak 

sedap. Secara tidak langsung PT Amarta sudah menimbulkan masalah yang 

merugikan masyarakat sekitar pabrik dengan adanya limbah yang berbau 

tidak sedap. Setelah pihak perusahaan memasangkan pipa untuk 
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pembuangan limbah yang berada di Dusun Bulu, pipa tersebut mengalami 

kebocoran dan mengairi sawah yang berada di Dusun Bulu.  

Dalam hal ini beberapa warga Desa Bulusari bekerja sebagai petani, 

sedangkan sawah milik mereka berada di Dusun Bulu. Lahan sawah di 

beberapa dusun mulai sedikit, karena beberapa lahan dijadikan sebagai 

rumah. Mayoritas pekerjaan warga Dusun Bulu adalah swasta, meskipun 

terdapat warga yang masih aktif sebagai petani. Letak sawah di Dusun Bulu 

berdekatan dengan pipa pembuangan limbah PT Amarta, sehingga ketika 

pipa mengalami kebocoran dapat mengaliri sawah, dan hal itu yang 

mengakibatkan adanya perbedaan persepsi di antara petani dan non petani 

Persepsi merupakan unsur-unsur yang mengisi akal dan alam jiwa setiap 

individu yang sadar, yang terkandung dalam otaknya. Dari pancaindra 

diolah menjadi suatu susunan yang dipancarkan atau diproyeksikan oleh 

setiap individu menjadi suatu pengambaran tentang lingkungan mereka. 

Persepsi yang setalah diproyeksikan kembali oleh individu menjadi suatu 

penggambaran yang berfokus pada lingkungan yang menyebabkan individu 

tertarik, yang lebih intensif memusatkan akalnya terhadap bagian yang 

dipersepsikan. (Koentjaraningrat, 2015, hal. 84).  

Setiap individu mempunyai persepsi atau tanggapan dalam memahami 

sesuatu tidak sama. Persepsi atau tanggapan masyarakat terhadap sesuatu 

sangat tergantung kepada pengetahuan dan pengamatan yang mereka miliki. 

Segala tindakan yang dilakukan oleh setiap individu dapat menimbulkan 

persepsi berbeda dari apa yang mereka kehendaki. Hal ini terjadi karena 
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adanya pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki sebelumnya 

(Fernandez, 2018, hal. 38-39).  

Persepsi petani dan non petani Desa Bulusari berawal dari penginderaan 

mereka, dimana mereka dapat menggambarkan terkait lingkungan sekitar 

mereka. Penggambaran yang dilakukan oleh petani dan non petani melalui 

pancaindera mereka yaitu terkait limbah PT Amarta. Sebuah persepsi yang 

setelah diproyeksikan kembali oleh petani dan non petani dapat memusatkan 

akal mereka terhadap bagian yang dipersepsikannya yaitu limbah PT 

Amarta. Tindakan mereka terkait limbah PT Amarta dapat menimbulkan 

persepsi berbeda dari apa yang mereka kehendaki. Pengetahuan dan 

pengalaman petani dan non petani yang diperoleh dari pengamatan mereka 

terhadap limbah PT Amarta yang dapat menimbulkan persepsi diantara 

mereka.  

Dari apa yang petani dan non petani amati melalui pancaindra mereka, 

dapat menggambarkan apa yang menjadi fokus perhatian mereka. Para 

petani dan  non petani menggambarkan limbah PT Amarta dengan 

pancaindera mereka, sehingga mereka mempunyai penggambaran tentang 

limbah PT Amarta, hal itu disebabkan oleh pengetahuan dan pengalaman 

yang diperoleh dari lingkungan mereka.  

Berangkat dari fakta itu, penelitian ini ingin meneliti lebih lanjut 

perbedaan persepsi petani dan non petani terkait limbah PT Amarta, 

bagaimana keberadaan limbah PT Amarta tersebut dipersepsikan berbeda 
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antara petani dan non petani di Desa Bulusari. Penelitian ini mengangkat 

permasalahan terkait limbah PT Amarta dengan alasan banyak dari industri-

industri yang berdiri di Desa Bulusari, tetapi hanya PT Amarta yang 

menimbulkan perbedaan persepsi terkait limbah.  

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang 

dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah bagaimana keberadaan limbah 

PT Amarta dipersepsikan berbeda antara petani dan non petani di Desa 

Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini 

untuk mengidentifikasi : 

Untuk menganalisis perbedaan persepsi antara petani (petani pemilik dan 

buruh tani) dengan non petani yang berada di sekitar pipa terhadap 

keberadaan limbah PT Amarta. 
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1.4 Manfaat  

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1.3.1 Secara Akademis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

sumbangan dalam rangka pengayaan kajian tentang studi persepsi, 

dalam ranah ilmu studi sosiologi lingkungan yang dapat 

memberikan masukan terutama dalam kajian mengenai perubahan 

sosial. 

1.3.2 Secara praktis, diharapkan mampu memberikan sumbangan 

pemikiran maupun pandangan mengenai pemahaman persepsi yang 

ada di sekitar masyarakat. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Terdapat tiga penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini 

yang memiliki relevansi dan kesesuaian dengan penelitian yang akan 

dilakukan. Dengan perbandingan dari penelitian terdahulu, diharapkan bisa 

memahami akan persepsi antara petani dan non petani terkait limbah PT 

Amarta di Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. 

Penelitian terdahulu yang pertama dari Purba (2014) yang berjudul 

Persepsi Masyarakat Wonosobo Terhadap Aktifitas PT. CPI ) Chevron 

Pacific Indonesia) Di Kelurahan Talang Mandi Kecamatan Mandau 

Kabupaten Bengkalis. Fokus penelitian Juspriyanti Purba adalah dampak 

lingkungan akibat PT. CPI Duri serta persepsi masyarakat Wonosobo 

terhadap PT. CPI Duri. Dalam penelitian Purba (2014) menggunakan 

konsep persepsi dengan metode kuantitatif.  

Pertumbuhan sektor industri dapat membawa dampak negatif bagi 

lingkungan yaitu menyebabkan penurunan kualitas lingkungann. Industri  

menghasilakn beberapa limbah, seperti limbah cair, padat, gas, dan lain-lain. 

Limbah-limbah tersebut biasanya dibuang ke lingkungan, tanpa adanya 

proses pengolahan serta penanganan. Salah satu pencemaran lingkungan 

yang dilakukan oleh PT. CPI Duri yang mempunyai dampak terhadap 

lingkungan (Purba, 2014, hal. 7).  
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 Hasil penelitian Purba (2014) mengatakan bahwa PT. CPI Duri 

mempunyai dampak terhadap lingkungan yaitu pencemaran air dan 

pencemaran udara. Seperti yang terjadi pada masyarakat Wonosobo terkait 

dampak limbah PT. CPI Duri yaitu tanaman terlihat kering (mati), karena 

limbah tersebut mengandung B3 yang artinya belum melewati proses 

aplikasi tanah. Sebagian masyarakat mengatakan bahwa dampak limbah PT 

CPI Duri mengakibatkan sumur tercemar oleh limbah sehingga air sumur 

menjadi keruh dan berbahaya bagi kesehatan apabila dikonsumsi. Jika air 

tersebut dikonsumsi mengakibatkan berbagai penyakit seperti penyakit kulit 

dan diare. Dampak pencemaran pada sumur warga berasal dari air tanah 

yang airnya berubah menjadi lebih gelap. Air tanah di daerah pemukiman 

warga Wonosobo dapat dikategorikan dan terindikasi besartelah terjadi 

pencemaran tanah, karena air sumur tercampur oleh amonia, nitrit, total 

fosfat, serta besi yang hal itu diatas ambang normal (Purba, 2014, hal. 7-9).   

PT CPI Duri juga memberikan dampak pencemaran udara, pencemaran 

udara yang dilakukan oleh PT tersebut adalah terganggunya kesehatan 

masyarakat dan lingkungan sekitar. Limbah dari PT CPI Duri sendiri 

menimbulkan racun serta membahayakan kesehatan masyarakat. 

Kandungan dari limbah PT CPI Duri adalah tembaga, cadmium, dan arsenic 

yang sebagai zat toksin yang masing-masing memicu keracunan, gagal 

ginjal, serta kanker (Purba, 2014, hal. 9).  

Beberapa responden dari penelitian Purba (2014) mengatakan tentang 

persepsi terhadap limbah yang dihasilkan PT CPI Duri yaitu dampak positif dan 
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negatif. Terdapat 60% responden dengan persepsi negatif terhadap limbah 

tersebut, mereka menganggap bahwa limbah PT CPI Duri berbahaya bagi 

lingkungan, sulit diatasi, serta tidak dapat di manfaatkan oleh masyarakat 

sekitar. Sedangkan sebanyak 40% responden dengan persepsi positif, mereka 

mengatakan bahwa limbah PT CPI Duri sudah tidak berbahaya bagi 

lingkungan, mudah diatasi, serta dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar, 

meskipun belum ada masyarakat sekitar yang memanfaatkan limbah untuk 

mengambil keuntungan ekonomi.  

Dalam penelitian Purba (2014) terdapat persepsi terhadap dampak 

keberadaan PT CPI Duri yang mencangkup dampak sosial, ekonomi, dan 

lingkungan. Dampak Sosial. Terdapat 69% responden dengan persepsi 

positif terhadap dampak sosial keberadaan PT CPI Duri. Sebagian besar 

responden menganggap PT CPI Duri mendatangkan hal positif bagi 

kehidupan sosial mereka, serta PT CPI Duri juga memberikan manfaat 

sosial, karena responden mengatakan bahwa PT CPI Duri memberikan 

bantuan-bantuan sosial. Sedangkan 31 responden dengen persepsi negatif 

terhadap dampak sosial, mereka menganggap bahwa kehadiran PT CPI Duri 

mengganggu dan meningkatkan kriminalitas di lingkungan mereka. 

Kegiatan sosial yang diberikan Perusahaan dianggap belum cukup untuk 

membantu masyarakat sekitar. Dampak Ekonomi. Terdapat 53% responden 

dengan persepsi positif terhadap dampak ekonomi keberadaan PT CPI Duri. 

Mereka menganggap keberadaan PT CPI Duri memberikan dampak positif 

bagi perekonomian mereka, dengan adanya berbagai usaha baru yang 

dibuka oleh masyarakat, antara lain berdagang dan membuka usaha 
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kontrakan. Adapun 47% resposnden dengan persepsi negatif, mereka 

menganggap bahwa terbukanya peluang usaha bukan disebabkan oleh 

keberadaan PT CPI Duri di wilayah tersebut. Responden beranggapan 

bahwa PT CPI Duri belum memperhatikan kebutuhan masyarakat (Purba, 

2014, hal. 11-12).  

Berdasarkan penelitian Purba (2014), terdapat persamaan dengan 

penelitian yang akan dilakukan yaitu persepsi masayarakat. Penelitian Purba 

(2014) mengnai persepsi masyarakat Wonosobo terhadap aktifitas PT. CPI 

(Chevron Pacific Indonesia). Penelitian yang akan dilakukan ini juga 

meneliti tentang keberadaan limbah PT Amarta dipersepsikan berbeda 

antara petani dan non petani Di Desa Bulusari. 

Jika penelitian Purba (2014) persepsi masyarakat Wonosobo terhadap 

aktifitas PT. CPI (Chevron Pacific Indonesia) dengan menggunakan metode 

kuantitatif, maka dalam penelitian yang akan dilakukan ini meneliti tentang 

keberadaan limbah PT Amarta dipersepsikan berbeda antara petani dan non 

petani Di Desa Bulusari dengan menggunakan metode kualitatif yang fokus 

penelitian dilakukan secara mendalam.  

Penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Lestari, et al 

(2013). Penelitian Lestari, et al (2013) fokus pada persepsi masyarakat 

terhadap limbah usaha peternakan sapi potong. Di Kecamatan Bantimurung 

terdapat usaha peternakan sapi potong yaitu UD. Rahma. Sapi yang berada 

di UD. Rahma tersebut kurang lebih 500 ekor yang terletak di pinggir jalan 

raya. UD. Rahma berada di tengah pemukiman masyarakat Dusun Pakalli 
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Desa Alatengae yang berpotensi menimbulkan keresahan, sapi juga 

berkeliaran di jalan yang dapat menyebabkan kecelakaan. 

Hasil dari penelitian Lestari, et al (2013) menunjukkan bahwa 

masyarakat yang berdekatan dengan peternakan UD. Rahma mengalami 

keresahan yang disebabkan oleh penngelolahan limbah dan aktifitas sapi. 

Sebagian tingkat persepsi masyarakat Dusun Pakalli cukup terganggu 

dengan limbah UD. Rahma karena air sumur mereka terkadang tercemar 

dan menimbulkan bau akibat pembuangan limbah ke aliran sungai. 

Masyarakat sekitar UD. Rahma juga merasa keuntungan dari limbah ternak 

sapi tersebut karena memiliki nilai ekonomis bila dimanfaatkan bagi mereka 

(Lestari, dkk, 2013, hal. 2).  

Berdasarkan hasil responden dari penelitian Lestari, et al (2013) 

mengatakan bahwa masyarakat merasa tidak terganggu dari limbah sapi 

potong UD. Rahma. Limbah dari UD. Rahma juga memiliki nilai ekonomis 

bagi masyarakat sekitar karena memilik nilai ekonomis. UD. Rahma 

memiliki peran di masyarakat sekitar seperti aspek sosial dan aspek 

ekonomi. Aspek sosial yang diberikan UD. Rahma yaitu memberikan 

sumbangan sapi pada waktu Idul Adha serta membagikan daging hewan 

qurban kepada semua masyarakat. Aspek ekonomi yang diberikan UD. 

Rahma untuk masayarakat memberikan dampak positif yaitu UD. Rahma 

memberikan lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar (Lestari, dkk, 

2013, hal. 2-3).  
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Berdasarkan penelitian Lestari, et al (2013), terdapat persamaan dengan 

penelitian yang akan dilakukan yaitu terkait persepsi masyarakat. Penelitian 

Lestari, et al (2013) mengarah ke persepsi masyarakat terhadap limbah 

usaha peternakan sapi potong. Penelitian yang akan dilakukan ini juga 

meneliti tentang keberadaan limbah PT Amarta dipersepsikan berbeda 

antara petani dan non petani Di Desa Bulusari.  

Jika penelitian Lestari, et al (2013) meneliti persepsi masyarakat 

terhadap limbah usaha peternakan sapi potong dengan metode kuantitaif 

deskriptif, maka penelitian yang akan dilakukan ini meneliti dengan metode 

kualitatif deskriptif guna memberikan pemahaman yang mendalam terkait 

keberadaan limbah PT Amarta dipersepsikan berbeda antara petani dan non 

petani Di Desa Bulusari. 

Penelitian terdahulu ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Indri, 

et al (2015) dengan judul Persepsi Masyarakat Terhadap Manfaat dan 

dampak Negatif Limbah Peternakan Sapi Perah (Kasus Di Desa 

Rancamulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang). Fokus 

dalam penelitian Indri, et al (2015) adalah persepsi masyarakat yaitu salah 

satu anggota rumah tangga yang bermukin di sekitar usaha peternak sapi 

perah dengan menggunakan metode kuantitatif.   

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian Indri et al (2015) 

mengenai responden dalam memanfaatkan limbah sapi perah ditinjau dari 

pengetahuan yang meliputi pengertian limbah serta kandungan limbah 

adalah 90,70% termasuk dikategorikan sedang, sedangkan ditinjau dari 
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sikap yang meliputi menambah tambahan, lapangan pekerjaan, dan bantuan 

sosial adalah 88,37 termasuk dalam kategori rendah. Ditinjau dari 

pengetahuan responden, bahwa mereka memahami mengenai manfaat dari 

limbah sapi perah, lain halnya dengan beberapa responden yang mempunyai 

beberapa alasan yang menyebabkan mereka tidak melakukan pemanfaatan 

limbah sehingga mereka tidak merasakan manfaat limbah sapi perah (Indri, 

dkk, 2015, hal. 3-4). 

Responden beranggapan dengan dengan memanfaatkan limbah sapi 

perah, mereka tidak dapat meningkatkan pendapat, karena mereka tidak 

pernah mencoba memanfaatkan limbah sapi perah sehingga para responden 

tidak mengetahui keuntungan dari limbah tersebut. Responden juga tidak 

mempunyai daya tarik dalam mengelolah limbah sapi perah, karena 

anggapan mereka limbah sapi perah tidak memberikan peluang untuk 

memperoleh pekerjaan baru dari pemanfaatan limbah. Responden yang 

tidak merasakan akan manfaat dari limbah sapi perah, mereka juga 

merasakan bantuan sosial yang diberikan oleh perusahaan yang berupa dana 

yang diberikan pada setiap kegiatan Dusun.  

Berdasarkan data di lapangan mengenai persepsi responden terhadap 

pemanfaatan limbah sapi perah dengan presentase 83,72% yang termasuk 

kategori rendah. Alasan responden tidak memanfaatkan limbah sapi perah 

karena mereka beranggapan bahwa dalam mengelolah limbah sapi perah 

membutuhkan biaya yang cukup mahal, pihak perusahaan belum melakukan 

pengelolaan limbah sapi perah, serta pembuatannya memerlukan waktu 
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yang cukup lama, sehingga para responden tidak merasakan manfaat atu 

keuntungan dari limbah sapi perah tersebut (Indri, dkk, 2015, hal. 5-6).  

Dalam penelitian Indri et al (2015), persepsi masayarakat terhadap 

dampak negatif limbah sapi perah adalah ditinjau dari pengetahuan 

termasuk kedalam kategori tinggi yaitu sebesar 88,37%, sedangkan persepsi 

responden ditinjau dari sikap termasuk ke dalam kategori rendah yaitu 

dengan presentase 34,88%. Para responden yang bermukim di sekitar 

peternak sapi perah  mempunyai tingkat kepedulian yang cukup tinggi 

terhadap lingkungan. Jika ditinjau dari sikap, responden memahami akan 

kerugian  dan dampak negatif yang dihasilkan limbah sapi perah terhadap 

lingkungan jika tidak dilakukan pengolahan dengan baik. Beberapa kategori 

yang dihasilkan limbah sapi perah terhadap lingkungan yang dipahami oleh 

responden yaitu sumber air tercemar, bau limbah tidak sedap, terganggunya 

kebersihan, kenyamanan, dan tempat beribadah.. Responden merasakan bau 

tidak sedap pada waktu siang hari dan malam hari seperti halnya pada saat 

cuaca panas, bau yang dihasilkan oleh limbah semakin menyengat.  

Limbah sapi perah dibuang secara langsung melalui selokan-selokan 

rumah warga yang mengakibatkan sumber mata air mereka tercemar oleh 

limbah. Hal itu mengakibatkan air sumur berubah menjadi berbau, keruh, 

dan berjentik karena kualitasnya kurang baik. Jarak peternakan sapi perah 

dengan pemkiman warga berkisar 1-3 m yang mengakibatkan warga 

terganggu dengan bau menyengat (Indri, dkk, 2015, hal. 6-10). 
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Berdasarkan penelitian Indri et al (2015), terdapat persamaan dengan 

penelitian yang akan dilakukan yaitu terkait persepsi masyarakat. Penelitian 

Indri et al (2015) mengarah ke Persepsi Masyarakat Terhadap Manfaat dan 

dampak Negatif Limbah Peternakan Sapi Perah. Penelitian yang akan 

dilakukan ini juga meneliti tentang keberadaan limbah PT Amarta 

dipersepsikan berbeda antara petani dan non petani Desa Bulusari. 

Jika penelitian meneliti Indri et al (2015),  Persepsi Masyarakat Terhadap 

Manfaat dan dampak Negatif Limbah Peternakan Sapi Perah dengan 

menggunakan metode kuantitatif, maka penelitian yang akan dilakukan ini 

meneliti tentang keberadaan limbah PT Amarta dipersepsikan berbeda 

antara oleh petani dan non petani Desa Bulusari. dengan metode kualitatif 

deskriptif guna memberikan pemahaman yang mendalam terkait persepsi 

petani dan non petani.   

Kebaruan dalam penelitian yang akan dilakukan ini dengan penelitian 

terdahulu sebelumnya adalah keberadaan limbah PT Amarta dipersepsikan 

berbeda antara petani dan non petani Desa Bulusari. Dalam melihat persepsi 

masyarakat pada penelitian sebelumnya menggunakan metode kuantitatif 

dalan menganalisis data di lapangan, sehingga penelitian yang akan 

dilakukan ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu dengan 

menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam menganalisis data di 

lapangan agar fenomena yang ditemukan dilapangan dapat dijelaskan secara 

mendalam. Dalam penelitian terbaru ini berusaha melengkapi hasil dari 

penelitian sebelumnya yang menggunakan metode kuantitatif dalam 
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menganalisis di lapangan. Posisi penelitian yang akan dilakukan ini mencari 

sisi lain dari penelitian sebelumnya yaitu tentang keberadaan limbah PT 

Amarta dipersepsikan berbeda antara petani dan non petani Desa Bulusari 

dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam menganalisis di 

lapangan. 
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Tabel Penelitihan Terdahulu 

NAMA Purba Lestari,Sirajuddin,d

an Imran 

Indri, Marina, 

dan Ali 

Faizah 

JUDUL 

PENELITIAN 

Persepsi 

Masyarakat 

Wonosobo 

Terhadap 

Aktifitas PT. 

CPI (Chevron 

Pacific 

Indonesia) Di 

Kelurahan 

Talang Mandi 

Kecamatan 

Mandau 

Kabupaten 

Bengkalis 

Persepsi 

Masyarakat 

Terhadap Limbah 

Usaha Peternakan 

Sapi Potong 

Persepsi 

Masyarakat 

Terhadap 

Manfaat dan 

dampak 

Negatif Limbah 

Peternakan 

Sapi Perah 

(Kasus Di Desa 

Rancamulya 

Kecamatan 

Sumedang 

Utara 

Kabupaten 

Sumedang). 

Persepsi 

Petani Dan 

Non Petani 

Terhadap 

Limbah PT 

Amarta Di 

Desa Bulusari 

Kec Gempol 

Kab Pasuruan 

TEORI Konsep Persepsi 

Masyarakat 

- - Konsep 

Persepsi 

Masyarakat 

METODE Kuantitatif  Kuantitatif 

Deskriptif 

Kuantitatif  Kualitatif 

Deskriptif    

HASIL Perspsi 

masyarakat 

sekitar limbah 

dan keberadaan 

PT CPI Duri 

adalah terdapat 

dampak postif 

dan negatif. 

Persepsi 

masyarakat 

terhadap limbah 

PT X cenderung 

ke dampak 

negaitif dengan 

presentase 60%, 

sedangkan 

Persepsi masyarakat 

terhadap limbah 

usaha peternakan 

sapi potong adalah 

terdapat dampak 

negatif dan positif. 

Dampak negatif  

berupa air sumur 

tercemar dan 

menimbulkan bau, 

sedangkan dampak 

positif berupa 

terbukanya 

lapangan pekerjaan 

bagi masyarakat 

sekitar peternakan. 

Persepsi 

masyarakat 

terhadap 

manfaat limbah 

sapi perah 

tergolong 

rendah karena 

masyarakat 

tidak 

melakukan 

pemanfaatan 

terhadap 

limbah, 

sedangkan 

limbah sapi 

perah 

Perbedaan 

persepsi antara 

petani dan non 

petani 

terhadap 

keberadaan 

limbah PT 

Amarta yaitu 

sebagai 

sesuatu yang 

menguntungka

n dan 

merugikan. 

Keuntungan 

yang diperoleh 

sawah 
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persepsi 

masyarakat 

terhadap 

keberadaan PT 

CPI cenderung 

positif dengan 

presentase 69%. 

memberikan 

dampak negatif 

bagi linkungan 

denga adanya 

bau, air keruh, 

serta 

menggangu 

aktifitas 

masyarakat. 

semakin 

subur, 

kerugian yang 

diperoleh 

yaitu bau tidak 

sedap .  

 

2.2 Landasan Konseptual 

2.2.1 Konsep Persepsi  

Menurut Koentjaraningrat persepsi merupakan unsur-unsur yang mengisi 

akal dan alam jiwa setiap individu yang sadar, secara nyata terkandung 

dalam otaknya. Dalam lingkungan setiap individu tersebut terdapat berbagai 

macam hal yang dialami melalui penerimaan pancaindra dan alat penerima 

atau reseptor organ lain yang masuk ke dalam sel-sel otak. Dari pancaindra 

diolah menjadi suatu susunan yang dipancarkan atau diproyeksikan oleh 

setiap individu menjadi suatu pengambaran tentang lingkungan mereka 

(Koentjaraningrat, 2015, hal. 84).  

Penggambaran tentang lingkungan dengan fokus pada bagian yang paling 

menarik perhatian seorang individu, yang sering diolah oleh suatu proses 

dalam akalnya yang menghubungkan penggambaran dengan penggambaran 

lain yang pernah diterima dan diproyeksasikan oleh akalnya, kemudian 

timbul kembali sebagai kenangan atau penggambaran lama dalam kesadaran 

individu yang disebut sebagai apersepsi (Koentjaraningrat, 2015, hal. 84).  
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Persepsi yang setalah diproyeksikan kembali oleh individu menjadi suatu 

penggambaran yang berfokus pada lingkungan yang menyebabkan individu 

tertarik, yang lebih intensif memusatkan akalnya terhadap bagian yang 

dipersepsikan. Penggambaran yang lebih intensif terfokus terjadi karena 

pemusatan akal yang lebih intensif yang disebut sebagai pengamatan. 

Seorang individu dapat menggabungkan atau membandingkan apa yang 

yang digambarkan dari alat indera mereka dengan sesuatu yang sejenis 

berdasarkan asas-asas tertentu secara konsisten (Koentjaraningrat, 2015, hal. 

84-85).  

Setiap individu mempunyai persepsi atau tanggapan dalam memahami 

sesuatu tidak sama. Persepsi atau tanggapan masyarakat terhadap sesuatu 

sangat tergantung kepada pengetahuan dan pengamatan yang mereka miliki. 

Segala tindakan yang dilakukan oleh setiap individu dapat menimbulkan 

persepsi berbeda dari apa yang mereka kehendaki. Hal ini terjadi karena 

adanya pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki sebelumnya 

(Fernandez, 2018, hal. 38-39).  

Selain persepsi ditimbulkan dari adanya pengetahuan dan pengamatan, 

persepsi juga mengandung berbagai macam perasaan. Di dalam perasaan 

sendiri terdapat perasaan positif dan negatif. Misalnya pada saat panas yang 

luar biasa, kita melihat papan ikla bergambarkan Cola-Cola yang terlihat 

segar dan nikmat, maka persepsi itu menyebabkan seorang individu 

membayangkan sebotol Cola-Cola yang dingin. Penggambaran tersebut 

dihubungkan dengan akal individu dengan penggambaran lain yang timbul 
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kembali sebagai kenangan dalam kesadarannya. Seorang individu yang 

menggambarkan sebotol Cola-Cola sebelumnya menimbulkan kesadaran 

suatu perasaan yang positif, yaitu perasaan nikmat dan segar 

(Koentjaraningrat, 2015, hal. 86-87).  

Seorang individu juga dapat menggambarkan suatu hal yang buruk, 

seperti mendengar suara yang tidak menyenangkan atau mencium bau tidak 

sedap. Persepsi tersebut dapat menimbulkan dalam kesadaran perasaan yang 

negatif, dimana kesadaran sebelumnya terkenang kembali. Suatu keadaan 

dalam kesadaran manusia yang karena pengaruh pengetahuannya dinilai 

sebagai keadaan positif dan negatif disebut perasaan (Koentjaraningrat, 

2015, hal. 87).   

Suatu perasaan yang selalu bersifat subjektif karena terdapat unsur 

penilaian yang menimbulkan suatu kehendak dalam kesadaran individu. 

Didalam kehendak tersebut bisa positif dimana individu ingin mendapatkan 

hal yang dirasakannya sebagai suatu hal yang akan memberikan kenikmatan 

bagi mereka, atau bisa juga negatif, dimana individu ingin menghindari hal-

hal yang dirasakan tidak ada kenikmatan. Suatu kehendak dapat menjadi 

sangat keras, ketika hal yang dikehendaki tidak mudah diperoleh. Seperti 

halnya ketika seorang individu mempunyai keinginan untuk mendapatkan 

sesuatu, akan bertambah besar bila sesuatu yang diinginkan tersebut tidak 

diperoleh (Koentjaraningrat, 2015, hal. 87-88).   
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Persepsi pada dasarnya dimiliki oleh petani dan non petani yang berasal 

dari pancaindera mereka. Dari pancaindera petani dan non petani, mereka 

dapat menggambarkan terkait lingkungan mereka. Penggambaran yang 

dilakukan oleh petani dan non petani melalui pancaindera mereka yaitu 

terkait limbah PT Amarta. Persepsi petani dan non petani tergantung dari 

pengetahuan dan pengamatan mereka terkait limbah PT Amarta. Tindakan 

mereka terkait limbah PT Amarta dapat menimbulkan persepsi berbeda dari 

apa yang mereka kehendari, sehingga para petani dan non petani 

mempunyai pengetahuan dan pengalaman terkait limbah PT Amarta yang 

menimbulkan persepsi diantara mereka.  

Para petani dan non petani Desa Bulusari selain mempunyai pengetahuan 

tentang apa yang diamati terkait limbah PT Amarta, mereka dapat 

menggambarkan perasaan mereka dengan suatu hal yang positif dan negatif. 

Suatu keadaan pada kesadaran petani dan non petani Desa Bulusari yang 

karena pengaruh pengetahuannya dinilai sebagai keadaan positif dan negatif 

dalam mengamati limbah PT Amarta.  

2.2.2 Konsep Petani dan Non Petani 

Petani menurut Wolf (1983) adalah sebagian penduduk yang 

kehadirannya terlibat dalam cocok tanam dan secara mandiri menetapkan 

keputusan untuk bercocok tanam. Wolf (1983) juga membedakan antara 

petani pemilik dengan petani penggarap. Petani pemilik merupakan petani 

yang memiliki lahan dan memberikan kepada orang lain untuk diolah. 
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Sedangkan petani penggarap adalah petani yang tidak memiliki lahan, tetapi 

mengerjakan orang lain. Dapat disimpulkan bahwa petani merupakan 

penduduk desa yang mata pencahariannya bercocok tanam dan alat yang 

digunakan selama bercocok tanam dengan teknologi sederhana dan kesatuan 

produksinya tidak terspesialisasi (Wulandari, 2013, hal. 11-14).   

Pekerja adalah orang-orang yang bekerja dengan menerima upah atau 

imbalan dalam bentuk lain. Pekerja atau buruh termasuk bagian dari tenaga 

kerja yaitu tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja atau dibawah 

perintah pemberi pekerjaan (Maimun, 2003, hal. 13). Di zaman penjajahan 

Belanda buruh adalah pekerja yang kasar, seperti kuli, tukang, serta mandor, 

sedangkan orang yang melakukan pekerjaan di suatu kantor pemerintah atau 

swasta disebut dengan karyawan atau pegawai (Lalu, 2008, hal. 33)   

Sebagian besar mata pencaharian  masyarakat Desa Bulusari yaitu petani 

dan buruh tani. Petani yang berada di Desa Bulusari sebanyak 365 orang, 

sedangkan buruh tani sebanyak 218 orang. Beberapa para petani Desa 

Bulusari sawahnya berada di Dusun Bulu yang berdekatan dengan pipa 

pembuangan akhir limbah PT Amarta, mereka adalah petani pemilik dan 

buruh tani. Masing-masing setiap Dusun yang berada di Desa Bulusari 

mempunyai lahan persawahan, tetapi relatif sedikit. Sedangkan lahan sawah 

yang relatif banyak berada di Dusun Bulu. Lahan Sawah yang berada di 

Dusun Bulu banyak dijual kepada masyarakat luar dusun.  
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Selain mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Bulusari menjadi 

petani, beberapa masyarakat bekerja sebagai buruh pabrik, tukang kayu atau 

batu, sopir, peternak, guru, dan lain-lain. Industri-industri yang berada di 

Desa Bulusari relatif banyak, dan hal itu membuat para masyarakat banyak 

yang bekerja di pabrik. Desa Bulusari juga salah satu desa yang menjual 

pasir dan batu kerikil atau batu besar untuk pembuatan rumah, karena 

wilayah desa tersebut terletak di tegal yang luas. 

2.2.3 Konsep Limbah 

Berkembangnya industri-industri yang berada di sekitar masyarakat 

memberikan efek atau dampak bagi lingkungan yang berupa limbah. 

Limbah dapat berupa limbah padat, limbah cair, serta limbah gas. Limbah-

limbah tersebut dikeluarkan sesuai dengan proses yang ada pada setiap 

perusahaan. Salah satunya yaitu limbah cair yang merupakan campuran dari 

air dan beberapa bahan pencemar lainnya yang terbawa oleh aliran air yang 

bersifat larut atau tidak larut dari berbagai kegiatan domestik (perumahan, 

perkantoran, perdagangan) serta dari industri-industri (Soeparman dan 

Suparmin , 2001, hal. 12).  

Bahan buangan limbah dari hasil produksi industri-industri berupa bahan 

anorganik dan organik yang dapat larut dalam air. Bahan buangan tersebut 

dapat mengalami perubahan warna air dan menimbulkan bau (Wisnu, 2004, 

hal. 75-76). Pada umumnya dalam proses kegiatan industri-industri 

menghasilkan limbah yang menyebabkan pencemaran lingkungan karena 
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kandungan yang berbahaya dan  beracun sesuai dengan karakteristik jenis 

limbah (Tejokusumo, 2007, hal. chap 2).  

Adapun dampak dari limbah dari beberapa industri :  

1. Kesehatan manusia terancam bahaya karena dapat menimbulkan 

penyakit. 

2. Merugikan dari segi ekonomi yang menyebabkan kerusakan 

benda, bangunan, tanaman, dan peternakan.  

3. Dapat membunuh binatang yang berada di air seperti ikan serta 

binatang peliharaan lainnya.  

4. Dapat merusak keindahan, karena menimbulkan bau yang 

menyengat dan pemandangan yang tidak sedap dipandang.  

Limbah yang dihasilkan oleh PT Amarta merupakan limbah cair yang 

dibuang ke sungai yang berada di Dusun Bulu. Bahan buangan yang 

dihasilkan PT Amarta menyebabkan air sungai menjadi berwarna putih dan 

berbusa. Air sungai yang berada di Dusun Bulu masih digunakan 

masyarakat untuk mencuci dan memandikan hewan peliharaan mereka. 

Limbah PT Amarta yang dibuang ke sungai merusak keindahan karena 

sering kali menimbulkan bau yang tidak sedap.  
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2.3 Alur Berpikir 
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Berdasarkan alur berpikir diatas, peneliti mencoba untuk memetakan 

bagaimana analisa penelitian ini berjalan. Berawal dari PT Amarta yang 

merupakan industri yang bergerak di bidang pengelolahan rumput laut, 

sehingga setiap harinya mengeluarkan hasil atau sisa produksinya yang 

berupa limbah. Limbah yang dikeluarkan PT Amarta setiap harinya 

tergolong limbah cair. PT Amarta menyebabkan wilayah Desa Bulusari 

terkena bau karena limbah yang dibuang di lingkungan mereka. Limbah 

tersebut awalnya dibuanng melalui irigasi, tetapi lambat laun limbah PT 

Amarta dibuang melalui pipa yang berada di Desa Bulusari lebih tepatnya 

pipa tersebut berada di Dusun Bulu.   

Kemunculan limbah PT Amarta memberikan penduduk desa terbagi 

menjadi 2 golongan. Penduduk Desa yang berhubungan dengan limbah PT 

Amarta adalah petani dan non petani/ Petani Desa Bulusari relatif banyak 

yang memiliki lahan sawah di Dusun Bulu, karena persawahan di 

lingkungan mereka banyak dijadikan rumah. Sawah yang berada di Dusun 

Bulu berdekatan dengan dengan irigasi dan pipa pembuangan akhir limbah 

PT Amarta. Sedangkan non petani memiliki lingkungan rumah yang berada 

di sekitar sungai tempat pembuangan akhir limbah Amarta. Bau yang 

dihasilkan oelh limbah PT Amarta adalah tidak sedap yaitu terdapat bau 

amis di dalamnya, karena limbah tersebut mengandung rumput laut.  

Para petani dan non petani Desa Bulusari memunculkan adanya persepsi 

diantara mereka terkait limbah PT Amarta. Persepsi petani dan non petani 

Desa Bulusari yang berasal dari pancaindra mereka, dimana dari pancaindra 
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mereka dapat menggambarkan terkait limbah PT Amarta. Tindakan mereka 

terkait limbah PT Amarta dapat menimbulkan persepsi berbeda dari apa 

yang mereka kehendaki. Pengetahuan dan pengalaman petani dan non 

petani yang diperoleh dari pengamatan mereka terhadap limbah PT Amarta 

yang dapat menimbulkan persepsi diantara mereka.  

Para petani dan non petani Desa Bulusari selain mempunyai pengetahuan 

tentang apa yang diamati terkait limbah PT Amarta, mereka dapat 

menggambarkan perasaan mereka dengan suatu hal yang positif dan negatif. 

Karena pengaruh dari pengetahuan yang berasal dari petani dan non petani 

dapat dinilai dalam keadaan positif dan negatif dalam melakukan 

pengamatan terhadap limbah PT Amarta.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

3.1 Metode Penelitian  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian 

yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 

subyek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain 

secara holistik yang dituangkan dalam bentuk deskripsi melalui kata-kata 

dan bahasa (Moleong, 2014).  

Terdapat fungsi dan manfaat dari penelitian kualitatif antara lain dapat 

digunakan untuk memahami isu yang sensitif, digunakan peneliti untuk 

meneliti fenomena secara mendalam, bermanfaat untuk menelaah sesuatu 

latar belakang oleh peneliti seperti tentang motovasi, peranan, nilai, sikap, 

persepsi, serta pada saat melakukan penelitian dimana subyek penelitian 

tidak didefinisikan secara baik dan kurang dipahami, dapat digunakan untuk 

memahami isu-isu rinci tentang situasi dan kenyataan yang dihadapi 

seseorang (Moleong, 2014).  

Alasan peneliti menggunakan kualitatif deskriptif karena peneliti 

membutuhkan gambaran atau informasi suatu fenomena sosial yang akan 

dikaji peneliti. Fenomena sosial dalam penelitian yang akan dilakukan ini 

yaitu dari keberadaan limbah PT Amarta dipersepsikan berbeda antara 

petani dan non petani yang berada di Desa Bulusari, karena dalam 
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menyikapi suatu persepsi antara individu dengan individu lain akan berbeda. 

Selain itu peneliti membutuhkan penggalian informasi yang mendalam dari 

beberapa informan yaitu warga petani dengan warga non petani yang 

bertujuan untuk menguraikan suatu realitas terkait persepsi mereka tentang 

limbah PT Amarta. Sehingga data yang diperoleh peneliti dapat sesuai 

dengan yang ada di lokasi penelitian.  

3.2 Fokus Penelitian  

Dalam melakukan sebuah penelitian, perlu untuk menentukan fokus 

penelitian. Fokus penelitian bertujuan agar peneliti melakukan penelitian 

secara terarah, guna mencegah terjadinya pembahasan diluar permasalahan, 

serta memperoleh hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Selain itu, 

tujuan dari fokus penelitian adalah memberikan batasan terhadap 

permasalahan yang yang ada dilapangan, serta untuk memberikan kriteria 

inklusi-enklusi. Dengan kriteria ini, maka peneliti dapat memilih data mana 

yang perlu dimasukkan dalam suatu pembahasan penelitian (Moleong, 

2014).  

Hal yang menjadi fokus penelitian yang akan dilakukan ini adalah 

tentang keberadaan limbah PT Amarta dipersepsikan berbeda antara petani 

dan non petani Desa Bulusari. Dengan sawah yang berada di Dusun Bulu 

banyak milik petani luar dusun, sedangkan tempat tinggal non petani berada 

di sekitar sawah dan tempat pembuangan akhir limbah PT Amarta. Sehingga 

antara petani dan non petani Desa Bulusari dapat menimbulkan persepsi 

yang berbeda terkait limbah PT Amarta. 
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3.3 Lokasi Penelitian  

Penelitian yang akan dilakukan ini berlokasi di Desa Bulusari Kecamatan 

Gempol Kabupaten Pasuruan. Pertimbangan yang mendasari peneliti 

memilih lokasi tersebut karena petani di Desa Bulusari relatif banyak yang 

mempunyai lahan sawah di sekitar sungai tempat pembuangan akhir limbah 

yang berada di dusun Bulu. Sedangkan lingkunagn rumah non petani berada 

di sekitar sungai tempat pembuangan limbah PT Amarta yang 

mengakibatkan bau tidak sedap. Jadi peneliti terfokus pada keberadaan 

limbah PT Amarta dipersepsikan berbeda antara petani dan non petani, 

sehingga antara mereka dapat menimbulkan persepsi terkait limbah PT 

Amarta.  

 

3.4 Teknik Penentuan Informan  

Dalam penelitin yang akan dilakukan ini menggunakan teknik penentuan 

informan seara purposive. Teknik penentuan informan secara purposive 

yaitu dengan cara menentukan informan sesuai dengan kriteria yang 

diharapkan dalam sebuan penelitian atau orang-orang yang dianggap paling 

berpengaruh serta paling mengetahui mengenai situasi-situasi sosial lokasi 

penelitian (Sugiyono, 2010). Informan yang dipilih adalah orang yang 

dianggap paling mengetahui mengenai masalah penelitian. Informan dalam 

penelitian ini yaitu informan utama dan infoman tambahan. Informan utama 

yaitu mereka yang terlibat langsung dengan masalah penelitian, sedangkan 
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informan tambahan mereka yang memberikan informasi walaupun tidak 

terlibat langsung dengan masalah penelitian (Suyanto, 2007, p. 172). 

Pada penelitian yang akan dilakukan ini, terdapat beberapa kriteria yang 

dijadikan informan yang sesuai dengan kebutuhan peneliti, yaitu: 

 Warga yang terlibat dalam pertanian yaitu buruh tani dan petani 

pemilik yang mempunyai sawah di daerah tempat irigasi. 

 Warga yang rumahnya berada 75 m ke arah timur dari sawah dan 

sungai tempat pipa pembuangan akhir limbah PT Amarta yang 

selalu melakukan unjuk rasa ketika terdapat permasalahan terkait 

limbah.  

 Pihak PT Amarta. 

Informan utama dalam penelitian yang akan dilakukan yaitu petani 

pemilik dan buruh tani yang mempunyai sawah di sekitar tempat irigasi, 

warga yang rumahnya berada di sekitar sawah dan sungai tempat 

pembuangan limbah, dan pihak PT Amarta. Informan tambahan akan 

ditambahkan sesuai dengan kebutuhan peneliti jika belum didapatkan data 

yang memuaskan. Pengumpulan data dilakukan sampai terjadi kejenuhan 

data atau dalam arti informasi yang disampaikan informan yang satu dengan 

lainnya sama. 

3.5 Jenis dan Sumber Data  

Dalam penelitian yang akan dilakukan ini, data yang digunakan diperoleh 

dari dua sumber data, yaitu :  

1. Data Primer 
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Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. 

Data primer dalam penelitian ini berupa transkip dari hasil wawancara 

dan catatan lapang yang diperoleh pada saat observasi.  

2. Data Sekunder  

Pada umumnya data sekunder ini telah tersedia, tetapi dalam hal ini 

peneliti hanya mengumpulkan data-data yang dibatasi pada fokus 

penelitian yang diambil. Jenis data harus sesuai dengan tujuan 

penelitian dengan penelitian sebelumnya. Sumber data sekunder yang 

digunakan penelitian ini adalah dari berbagai buku, laporan, dan 

jurnal. 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitin ini menggunakan tiga teknik dalam pengumpulan data, 

yaitu : 

1. Wawancara (interview) 

Wawancara dilakukan dengan tujuan agar peneliti dapat menggali data 

secara mendalam mengenai situasi serta fenomena yang sedang diteliti. 

Wawancara yang akan dilakukan dalam penelitian ini ada wawancara 

terstruktur Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semi 

terstruktur dimana peneliti tidak harus menyiapkan pertanyaan sekaligus 

jawaban pertanyaan, percakapan untuk mengajukan pertanyaan - 

pertanyaan pun dilakukan secara informal dan mengalir begitu saja guna 

mengkondisikan dialog yang luwes dan nantinya informan dapat 
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memberikan informasi apa adanya tanpa merasa tertekan. Untuk tetap 

berfokus pada satu pokok permasalahan tersebut peneliti akan tetap 

mengacu pada pedoman wawancara yaitu guide interview yang 

sebelumnya telah dipersiapkan. Dengan menggunakan wawancana semi 

terstruktur akan didapatkan informasi yang mendalam mengenai persepsi 

antara petani Dusun Sukci dengan masyarakat Dusun Bulu terkait limbah 

PT Amarta. 

2. Observasi  

Observasi atau pengamatan merupakan teknik yang paling mendasar 

dalam proses pengumpulan data, sebelum peneliti melakukan wawancara 

dan dokumentasi. Alasan dilakukan observasi adalah untuk melihat dan 

mengamati yang kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana 

yang terjadi pada keadaaan sebenarnya, observasi bermanfaat untuk 

kasus-kasus tertentu yang dimana kasus tersebut tidak dimungkinkan 

untuk menggunakan teknik komunikasi lainnya (Moleong, 2014). Dalam 

penelitian ini peneliti melakukan pengamatan non partisipatif karena 

peneliti tidak terjun langsung/terlibat dalam persepsi antara petani Dusun 

Sukci dengan masyarakat Dusun Bulun terkait limbah PT Amarta. 

Peneliti dapat mengamati ruang (tempat), pelaku, obyek, dan perasaan 

informan karena peneliti tidak terlibat langsung dengan aktifitas yang 

dilakukan oleh informan. 

3. Dokumentasi  
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Dokumentasi. Dalam penelitian yang akan dilakukan 

menggunakan beberapa dokumentasi seperti buku catatan, camera, 

dan tape recorder. Buku catatan berfungsi untuk mencatat semua 

percakapan dan temuan di lapangan. Camera berfungsi untuk 

memotret ketika peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan 

informan. Tape recorder berfungsi untuk merekan pembicaraan ketika 

peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan (Sugiyono, 

2005, p. 239). Dengan menggunakan dokumentasi dapat membantu 

peneliti dalam mentranskip wawancara serta mencatat data yang 

ditemukan dilapangan. 

3.7 Teknik Analisi Data 

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif, serta data yang muncul yaitu berupa kata-kata yang 

diperoleh dari kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian 

data dianalisis sesuai dengan kebutuhan data yang diinginkan dalam 

penelitian ini. 

Dalam menganalisis data terdapat pengertian tersendiri, analisis 

merupakan suatu upaya peneliti dalam memilah data yang bisa dikelola 

serta memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting, menemukan apa 

yang penting. Miles dan Huberman yang dikutip Sugiono  mengemukakan 

bahwa dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interkatif serta 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga data yang 

ditemukan di lapanmgan sudah jenuh. Langkah-langkah yang dilakukan 
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menurut Miles dan Huberman yang dikutih oleh Sugiono (Sugiyono, 

Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, 2009, hal. 317) yaitu :  

1. Reduksi Data  

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-jal yang 

dianggap pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, serta 

dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang sudah 

direduksi dapat memberikan gambaran yang lebiha jelas, 

mempermudah peneliti untuk dapat mengumpulkan data 

selanjutnya, serta mencarinya bila diperlukan.  

1. Penyajian Data 

Langkah selanjutnya adalah menyajikan data, dengan 

menggunakan penyajian data, maka dapat mempermdah 

peneliti untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan 

kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.  

2. Penarikan Kesimpulan 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles 

dan Huberman adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan 

dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang 

sebelumnya belum pernah ada.  

 

3.8 Teknik Keabsahan Data 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 
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pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. Teknik triangulasi yang 

paling banyak digunakan ialah triangulasi sumber. Triangulasi sumber 

berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam 

penelitian kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan (Moleong, 2004, pp. 

330-331) : 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara 

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 

yang dikatakannya secara pribadi 

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 

d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang. 

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. 

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara pengujian dan pencocokan antara 

data sekunder yang berasal dari berbagai sumber dengan data primer 

didapatkan ketika penelitian langsung di lapangan. Kemudian peneliti 

melakukan pencocokan antara data hasil observasi lapangan yang dilakukan 

oleh peneliti dengan hasil wawancara terhadap para informan yang telah 

ditetapkan agar nantinya diperoleh validitas data yang teruji kebenarannya. 

Setelah itu, hasil wawancara, observasi lapang dan data pendukung lainnya 
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akan dibandingkan dengan teori dan konsep yang digunakan sebagai alat 

analisis dalam penelitian ini. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

4.1 Gambaran Umum Desa Bulusari 

Secara administrasi Dusun Sukci dan Dusun Bulu merupakan salah satu 

dusun yang berada di Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten 

Pasuruan yang memiliki batas-batas wilayah, Utara : Desa Kejapanan, 

Selatan : Desa Jeruk Purut, Timur : Desa Watu Kosek, serta Barat : Desa 

Karangrejo. 

Luas wilayah Desa Bulusari sendiri sekitar 548,8 ha/m
2
 yang terbagi atas 

11 dusun diantaranya Dusun Bulu, Dusun Sukci, Dusun Pakem, Dusun 

Blimbing, Dusun Sumber Pandan, dan lain-lain. Jumlah RT Desa Bulusari 

adalah 19 RT sedangkan jumlah RW sebanyak 19 RW sehingga total jumlah 

penduduk Desa Bulusari berjumlah 9.385 jiwa. Data profil desa 

menunjukkan bahwa wilayah Desa Bulusari yang digunakan pemukiman 

umum seluas 134 ha/m
2
 dan luas persawahan 186 ha/m

2
. Sedangkan sisa 

dari luas wilayah merupakan perkebunan, perkantoran, pekarangan, serta 

kuburan. Data topografi menujukkan bahwa Desa Bulusari merupakan desa 

atau kelurahan lereng gunung yang luasnya 500 ha/m
2
, dan desa atau 

kelurahan aliran sungai dengan luas 126 ha/m
2
. Jarak dari desa ke 

Kecamatan dapat ditempuh selama 2 km, sedangkan jarak desa ke 

Kabupaten ditempuh selama 35 km dengan menggunakan kendaraan roda 

dua. 
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.  

Jumlah penduduk Desa Bulusari sendiri mencapai 8.952 jiwa. Sedangkan 

sebagian besar pekerjaan mereka adalah adalah buruh tani, petani, supir, dan 

lain-lain. Berdasarkan data profil desa, tingkat pendidikan masyarakat Desa 

Bulusari adalah tamat Sekolah Dasar (SD) dengan jumlah 1.523 orang. 

Karena mereka lebih memilih bekerja setelah tamat Sekolah Dasar. Berikut 

mata pencaharian dan tingkat pendidikan masyarakat Desa Bulusari :  

Tabel 2 : Mata Pencaharian  Masyarakat Desa Bulusari 

No Mata Pencaharian Jumlah 

1.  Petani  365 orang 

2. Buruh Tani 218 orang 

3. Buruh Swasta  670 orang 

4. Supir 450 orang 

5. Tukang Kayu/Batu 132 orang 

6. Peternak 135 orang  

7. Lain-lain  

Sumber : Data Profil Desa tahun 2016 

Desa Bulusari sendiri dikelilingi oleh industri-industri, kondisi tanah 

yang berada di Desa Bulusari sebagian besar berwarna coklat dengan tekstur 

tanah keras dan gembur, sehingga lahan pertanian yang berada di Desa 

Bulusari tidak hanya menghasilkan padi, tetapi terdapat beberapa yang 

dihasilkan seperti tebu, kedelai dan mangga. Berdasarkan data dari profil 

desa, Desa Bulusari luas persawahannya 186 ha/m
2
 yang menunjukkan 
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bahwa mayoritas pekerjaan warga Desa Bulusari adalah petani atau buruh 

tani dengan jumlah keluarga yang memiliki tanah pertanian berjumlah 130 

keluarga. Desa Bulusari juga mempunyai tanah kering dengan luas 330 

ha/m
2
 yang terdiri dari tegal atau ladang seluas 112 ha/m

2
, pemukiman 134 

ha/m
2
, pekarangan 84 ha/m

2
. Tegal dan ladang yang berada di Desa Bulusari 

digunakan sebagai pembangunan industri-industri.  

Mayoritas etnis warga Desa Bulusari adalah jawa dengan jumlah 5.030 

orang, sebagian adalah madura yang berjumlah 2.514 orang. Kondisi sosial 

ekonomi masyarakat Desa Bulusari, dilihat dari tempat bermukimnya, 

masyarakat Desa Bulusari mempunai kondisi rumah yang cukup baik. 

Masayarakat Desa Bulusari saling mengenal antarsatu sama yang lain, 

memiliki sifat gotong royong dan kekekluargan seperti bersih-bersih desa, 

pos ronda, lomba 17 Agustus, dan lain-lain. Kondisi ekonomi masyarakat 

Desa Bulusari tergolong menengah, karena banyak dari mereka yang 

bekerja sebagai petani, buruh tani, supir, serta buruh swasta, dengan tingkat 

pendidikan SD sederajat cukup sulit untuk mendapatkan pekerjaan selain 

itu, karena mereka tidak mempunyai ijazah atau ketrampilan lain. Kondisi 

budaya yang ada di Desa Bulusari adalah selametan desa yang diadakan 

setahun sekali seperti pengajian, pertunjukan wayang atau ludruk, dan 

orkes. Masyarakat menganggap bahwa desa harus diberikan doa serta 

dirayakan agar desa bisa selamat.  

Warga Desa Bulusari juga sebagian berprofesi sebagai peternak dan 

tukang kayu/batu. Mayoritas warga Desa Bulusari ternak ayam kampung 
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yang jumlahnya 160 orang. Warga yang bekerja sebagai peternak 

menggunakan sebagian lahan belakang rumahnya untuk tempat kandang 

hewan ternaknya. Desa Bulusari mempunyai ladang kering yang dijadikan 

sebagai penghasil batu dan pasir. Batu dan pasir tersebut dijadikan sebagai 

bahan bangunan rumah. Desa Bulusari juga mempunyai beberapa fasilitas 

umum meliputi kantor desa, lapangan olahraga, sekolah, pemakaman 

umum, pasar, dan lain-lain.  

Desa Bulusari ini merupakan kawasan industri, dengan luas wilayah 10 

ha/m
2
. Beberapa industri yang beroperasi di desa tersebut diantaranya 

Pabrik Rokok, CV Mahkota (pabrik baut), PT Amarta (pabrik agar-agar), 

Paving Stone, PT SMS (pabrik kerupuk), PT Wirabumi Sejati 

(pertambangan sirtu), dan lain-lain. Pabrik-pabrik yang berada di Desa 

Bulusari berada di sekitar perkampungan masyarakat, sebagian berada di 

pertengahan lahan yang luas atau tegal. Sehingga kendaran-kendaraan harus 

masuk area perkampungan dalam mengirim barang atau menerima barang. 

Kondisi jalan yang masuk perkampungan dengan kendaraan besar pada 

setiap pabrik  yang melintasi sepanjang Desa Bulusari mengakibatkan 

kebisingan bagi waga sekitar karena banyaknya kendaran besar yang 

melintas. Jalan yang dilewati oleh kendaran-kendaraan dari pabrik berada 

dekat dengan sekolah dan beberapa tempat aktifitas warga Desa Bulusari. 

Kondisi jalan di Desa Bulusari yang dilintasi oleh kendaraan besar adalah 

dengan menggunakan paving, sedangkan jalan yang tidak dilintasi oleh 

kendaraan besar dengan menggunakan aspal biasa.  
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Desa Bulusari mempunyai sumber air bersih dengan beberapa jenis 

seperti mata air, sumur gali, sumur pompa, hidran umum, PAM, pipa, serta 

sungai. Banyak warga Desa Bulusari menggunakan sumur gali di setiap 

rumah mereka yang jumlahnya 1274 KK.  Kondisi sumber air di Desa 

Bulusari beberapa dengan kondisi baik, sedangkan kondisi sumber air 

seperti pipa dan sungai tergolong rendah yang diakibatkan oleh hasil 

produksi industri-industri.  

Desa Bulusari juga mempunyai sungai yang masih digunakan warga 

untuk aktifitas sehari-hari, seperti cuci baju, mandi, cuci piring, serta 

memandikan hewan ternak. Sungai yang berada di Desa Bulusari terdapat 

dua anak sungai, sedangkan sungai utama atau sungai yang paling besar 

berada di Dusun Bulu yaitu sungai Kambeng. Pada dua puluh tahun yang 

lalu sungai yang berada di Desa Bulusari masih jernih, lambat laun warna 

air sungai menjadi keruh berwarna coklat.  

Kondisi sungai di Desa Bulusari saat ini adalah tergolong buruk yaitu 

keruh, tercemar karena limbah industri dan biota sungai menjadi berkurang. 

Sebagian limbah industri di Desa Bulusari membuang hasil produksinya ke 

sungai Kambeng tersebut. Meskipun kondisi sungai tercemar, sebagian dari 

warga Desa Bulusari masih menggunakan sungai dalam sehari-harinya, 

seperti mencuci memandikan hewan ternak. Diatas sungai Kambeng 

terdapat jembatan gantung terbuat dari besi yang digunanakan warga untuk 

melintasi ke arah sawah. Di Dusun Bulu juga terdapat pos yang dahulunya 

digunakan untuk Koramil untuk menjaga limbah dari PT Amarta, ketika 
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limbah yang dibuang tidak sesuai dengan standart, pihak Koramilakan 

melaporkan ke pihak pabrik. Tetapi lambat laut pos tersebut tidak terawat 

dan limbah PT Amarta yang dbuang di sungai Dusun Bulu tidak dijaga oleh 

pihak Koramil.  

 

 

Gambar 1. Pos yang digunakan Koramil ketika jaga limbah dan 

jembatan menuju ke sawah 

Sumber : Dokumentasi Peneliti 2017 

 

4.3  Gambaran Umum PT Amarta dan Limbahnya 

PT Amarta merupakan salah satu pabrik yang berada di Dusun Sumber 

Pandan Desa Bulusari yang bergerak di bidang pengolahan rumput laut. PT 

Amarta berada di pertengahan tegal atau ladang yang luasnya 42.620 m
2 
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cukup jauh dari pemukiman warga Dusun Sumber Pandan, selain itu 

terdapat pabrik disekitar PT Amarta yaitu pabrik air minum kemasan, pabrik 

batako atau paving block, serta pabrik kerupuk. PT Amarta merupakan salah 

satu pabrik produksi tepung rumput laut yang sudah berdiri pada tahun 1999 

selama 19 tahun. Produksi dari PT Amarta adalah produk setengah jadi yang 

berupa tepung rumput laut.  

 

Gambar 2. Jenis Rumput Laut yang digunakan oleh PT Amarta dalam 

produksinya. 

Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2017 

PT Amarta merupakan industri yang bergrak di bidang pengolahan 

rumput laut. Hasil produksi PT Amarta sendiri merupakan bahan semi 

produk atau bahan setengah jadi, berbeda dengan Pabrik Sriti yang 

mengelolah rumput laut menjadi produk yang layar konsumsi. Hasil 

produksi Pabrik Sriti siap konsumsi yaitu menjadi agar-agar, sedangkan hasi 

dari produksi PT Amarta masih belm layak konsumsi, karena tepung rumput 

laut PT Amarta masih terdapat bau amis sehingga memerlukan proses yang 

lebih lanjut.  
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Tepung rumput laut yang dihasilkan oleh PT Amarta tidak siap di 

konsumsi karena terdapat bau amis yang membutuhkan proses yang lebih 

lanjut. Jenis rumput laut yang digunakan oleh PT Amarta dalam pembuatan 

tepung adalah Euceuma Cottoni dan Euceuma Spinosum yang berasal dari 

pantai-pantai yang ada di Indonesia, seperti Sulawesi, Kalimantan, Flores, 

Lombok, dan Bali, sedangkan terbesar dari pantai yang ada di Sulawesi. 

Hasil produksi dari PT Amarta yang berupa tepung rumput laut 100% 

untuk ekspor ke luar negeri seperti Amerika, Cina, Asia, Eropa yang diolah 

menjadi kosmetik, makanan, dan obat. Salah satu contoh makanan yang 

terdapat komponen tepung rumput laut PT Amarta yang sudah melalui 

pengolahan lebih lanjut masuk pasar Indonesia adalah coklat M&M, pelet 

burung, dan makanan kucing. Berikut proses awal pembuatan tepung 

rumput laut sampai pengiriman barang :  

 

 

 

 

 

Berikut rangkaian proses pengelolaan limbah PT Amarta sebelum dilepas 

ke sungai :  

 

 

 

Bahan Baku        Penimbangan          Sourting        Pencucian Awal   

Pemasakan         Pencucian Lanjutan        Pengeringan       

Pengepungan        Pengemasan         Pengiriman Barang  
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Gambar 3. Limbah awal PT Amarta yang belum siap diolah lebih lanjut.  

Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2017 

  

Gambar 4. Hasil pengolahan limbah PT Amarta yang sudah diproses 

lebih lanjut serta layak buang. 

Sumber : Dokumentasi Peneliti, 20117 

 

Setelah melalui poses yang lebih lanjut, antara tahun 2000-2001 limbah 

PT Amarta dibuang secara langsung ke tempat irigasi. Sehingga masyarakat 
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yang terkena bau limbah seperti Dusun Belimbing, Dususn Sukci, dan 

Dusun Bulu amelakukan unjuk rasa ke ihak pabrik, karena bau yang 

dihasilkan limbah adalah tidak sedap. PT Amarta menghasilkan limbah 

terus-menerus, yang memiliki warna putih agak berbusa ketika dibuang ke 

Sungan Kambeng yang berada di Dusun Bulu. 

Pada tahun 2006 dari pihak PT Amarta memasangkan pipa pembuangan 

akhir limbah yang langsung mengalir ke sungai besar. Limbah yang 

dihasilkan PT Amarta diolah dan di buang di sungai yang berada di Dusun 

Bulu. PT Amarta berada di Dusun Sumber Pandan sedangkan tempat 

pembuangan akhir limbah berada di Dusun Bulu. Limbah dari PT Amarta di 

buang melalui pipa yang berada di dalam tanah yang melewati beberapa 

dusun, diantaranya Dusun Sumber Pandan, Dusun Belimbing, Dusun Sukci, 

dan Dusun Bulu. Jarak pipa tempat pembuangan limbah PT Amarta dari 

Dusun Sumber Pandan sampai ke Dusun Bulu adalah 3 km, panjang 2.285 

m dengan diameter 20 cm.  
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Gambar 5. Irigasi tempat pembuangan limbah PT Amarta sebelum 

dipasangkan pipa. 

Sumber : Dokumentasi peneliti, 2017 

Limbah PT Amarta sendiri di setiap bulan atau setiap tahun mengalami 

proses pengujian di UPTD Laboratorium Lingkungan di Kabupaten 

Pasuruan. Hasil laboratorium mununjukkan bahwa limbah PT Amarta dapat 

menyuburkan tanaman termasuk padi. Limbah PT Amarta memiliki 

kandungan pupuk untuk persawahan, sehingga persawahan dapat menjadi 

pengganti pupuk. Hasil sawah ketika teraliri oleh limbah PT Amarta 

semakin bagus dan terdapat peningkatan dari hasil panen yang berbeda 

ketika menggunakan pupuk biasa.  
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   Gambar 7. Hasil uji laboratorium limbah PT Amarta 

Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2017 

Tabel 3 : Hasil Uji Laboratorium Limbah PT Amarta 

No Parameter Satuan Baku 

Mutu 

Hasil Acuan 

Mode 

Keterangan 

1. BOD mg/L 100 21,906 APHA 

(Section 5210B), 

2012 

- 

2. COD mg/L 250 65,6 APHA 

(Section 5220 C), 

2012 

- 

3. TSS mg/L 50 8,20 SNI 

06-6989.3-2004 

- 

4. Amoniak 

Total 
*
) 

mg/L 5 2,69 IKM/5.4.17/DLH - 

5. Klorin 

Bebas 
*
) 

mg/L 1 0,12 IKM/5.4.17/DLH - 

6. pH 
*
 - 6-9 6,44 SNI 

06-6989.11-2004 

- 
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Menurut wawancara Pak Nur yang sebagai Humas di PT Amarta bahwa, 

PT Amarta menghasilkan limbah yang dapat menghasilkan limbah yang 

dapat menyuburkan sawah, karena limbah PT Amarta mengandung 

vertilizer (nutrisi tumbuhan) seperti Urea, MPK yang diperlukan oleh 

tanaman. Basic dari limbah PT Amarta adalah air laut yang mengandung 

garam sehingga ketika limbah mengaliri sawah yang berada di Dusun Bulu 

semakin bagus. Tingkat keasaman PH dari limbah PT Amarta adalah basah 

diatas 11-13, karena ketika limbah tersebut dibuang secara langsung tanpa 

adanya pengolahan akan berdampak tanaman akan mati.  

 Kandungan limbah PT Amarta seperti pupuk NPK (Nutrium, Pospor, dan 

Kalium) dan hal itu terdapat di unsur rumput laut PT Amarta. Nutrium 

sumbernya  adalah garam atau NaCI (Natrium Klorida), Pospor, rumput laut 

kaya akan pospor, serta Kalium, rumput laut diproses menggunakan KOH 

(Kalium Hidrokisda). Kandungan NPK pada limbah PT Amarta adalah 

seimbang, serta terdapat pupuk Urea S (Sufur) di dalam limbah PT Amarta. 

Limbah PT Amarta untuk persawahan sesuai dengan dosis yang cukup, 

ketika semakin banyak limbah yang mengaliri sawah, tanaman akan mati.  

 Produksi dari PT Amarta menganut sistem non stop 24 jam sehingga 

mereka menghasilkan limbah seara terus-menerus. Limbah PT Amarta 

menghasilkan bau yang tidak sedap yaitu bau amis, sehingga masyarakat 

meminta kepada pihak pabrik agar diberikan jadwal pembuangan limbah. 

Masyarakat Desa Bulusari meminta agar agar pembuangan limbah 
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dilakukan malam hari diatas jam 10.00 keatas, karena ketika limbah dibuang 

pada saat siang hari dapat emnganggu aktifitas warga.  

“ Lek teko pemerintah se 24 jam non stop mbak dan itu saya lakukan 

dulu, cuman permintaan warga lek guak limbah pas bengi nggak opo-

opo di banterno, tapi lek awan lek iso ojok sampek buak, lek emang 

terpaksa buak yo alon-alon ae. Soale warga-warga akeh seng 

aktifitas, kadang mereka yo sek gunakno banyu kali. PT Amarta iki lek 

pas buak limbah perharine cukup akeh sekitar kurang lebih 800 meter 

kubik” 

 

“ Kalo dari pemerintah 24 jam non stop mbak, dan itu sudah saya 

lakukan dulu, tetapi permintaan warga kalo buang limbah malam saja 

tidak apa-apa di kencangkan, tapi kalo siang kalo bisa jangan sampek 

buang, kalo memang terpaksa buangnya pelan-pelan aja. Soalnya 

masih banyak warga yang beraktifitas, kadang mereka juga masih 

menggunakan air sungai. PT Amarta ini kalo buang limbah perharinya 

cukup banyak sekitar kurang lebih 800 meter kubik” 

 

(Wawancara pada tanggal 3 September 2017 pukul 10.00 WIB) 

 

Menurut Humas dari PT Amarta bahwapemerintah menganjurkan limbah 

PT Amarta dibuang selama 24 jam non stop, akrena PT Amarta perharinya 

membuang kurang lebih 800 meter kubik, tetapi warga yang berada di 

sekitar sungai tempat pembuangan akhir limbah tidak setuju. Mereka 

meminta agar agar limbah dibuang malam hari tetapi ketika terpaksa 

dibuang pada siang hari harus pelan, karena masih banyak aktifitas warga 

dan masih terdapat warga yang menggunakan air sungai untuk aktifitas 

mereka.  

PT Amarta juga memberikan peluang untuk masyarakat Desa Bulusari 

yaitu lowongan pekerjaan. Mereka banyak mengambil tenaga kerja dari 

masyarakat Desa kecuali bagian-bagian tertentu yang harus diambil dari 

kota lain. Pihak PT Amarta juga mencoba menjalin hubungan baik dengan 
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warga-warga yang teraliri oleh limbah melalui pipa yaitu Dusun 

Sumberpandan, Belimbing, Sukci, serta Dusun Bulu.  

PT Amarta memberikan kompensasi bangunan di setiap dusun yang 

dilewati oleh pipa. Setiap tahun PT Amarta juga memberikan kompensasi 

pembangunan kepada pihak Desa Bulusari berupa uang, seperti acara 17 

Agustus, pertunjukan wayang kulit, acara isro’ mi’roj, sunat masal, 

keperluan setiap dusun, dan lain-lain.  

Nilai-nilai kompensasi di setiap dusun berbeda, kompensasi yang 

diberikan PT Amarta ke Dusun Bulu lebih besar dari dusun yang lain. 

Karena tempat pembuangan akhir limbah PT Amarta berada di Dusun Bulu, 

berbeda dengan dusun-dusun lain yang hanya dilewati pipa yang berada di 

dalam tanah. Kompensasi yang diberikan pihak pabrik kepada warga Dusun 

Bulu berupa sembako pada setiap tahunnya yaitu ketika lebaran. 

Kompensasi tersebut diberikan kepada warga yang di dekat dengan sungai 

yaitu sebanyak 55 KK. PT Amarta juga berencana memberikan kompensasi 

kepada warga yang berada di sekitar pabrik karena mereka juga terkena 

dampak kebisingan. Pihak PT Amarta mengetahui dan menyadari dampak 

limbah bagi lingkungan Desa Bulusari. Limbah PT Amarta juag 

memberikan dampak positif dan negatif bagi lingkungan.  

4.4 Kondisi Lingkungan Akibat Limbah PT Amarta 

Sungai Kambeng yang berada di Dusun Bulu merupakan sungai utama 

atau sungai terbesar di Desa Bulusari, yang panjangnya kurang lebih 7000 

meter. Aliran Sungai Kambeng berawal dari Desa Kecicang, Japanan, 
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Bulusari dan berakhir di Sungai Porong. Sungai lainnya adalah sungai kecil 

yang tidak banyak aktifitas warga didalamnya. Sungai Kambeng ini adalah 

sungai yang bermuara sampai ke sungai porong. Dari ketiga sungai yang 

berada di Dusun Bulusari, Sungai Kambeng merupakan muara dari 

keseluruhan sungai yang tidak hanya membawa aliran air, tetapi juga 

kotoran serta air limbah khususnya limbah dari PT Amarta.  

 

 Gambar 3. Sungai Kambeng tempat pembuangan limbah PT Amarta 

Sumber : Dokumentasi peneliti, 2017 

Begitu halnya yang terjadi pada PT Amarta yang setiap hari terus 

menerus membuang sisa pengelolaan limbah cair ke sungai. Hal tersebut 

menyebabkan terganggunya ekosistem yang ada disekitarnya. Proses dari 

pembuangan limbah PT Amarta yang secara terus menerus menyebabkan 

pengaruh pada kondisi lingkungan yang ada. Awalnya sungai tersebut masih 

digunakan untuk beraktifitas warga, seperti mencuci, memandikan hewan 

ternak, dengan adanya limbah, banyak warga  yang takut  menggunakan 
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kembali. Keberadaan sungai yang masih aktif untuk aktifitas warga 

kondisinya mulai mengkhawatirkan, karena sedikit demi sedikit limbah 

yang dibuang setiap harinya ke sungai dapat berdampak pada ekosistem 

yang ada pada lingkungn sekitarnya. Berdirinya PT Amarta di tengah 

masyarakat secara tidak langsung menimbulkan pencemaran lingkungan. 

Pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh PT Amarta sendiri adalah 

limbah cair. Meskipun pihak PT Amarta memasangkan pipa pembuangan 

limbah, tetapi limbah masih dibuang ke sungai dan menimbulkan bau tidak 

sedap.  

Warga melakukan unjuk rasa karena limbah yang dibuang secara 

sembarangan ke saluran irigasi dan menimbulkan bau tidak sedap. Tempat 

dari pipa pembuangan akhir limbah PT Amarta berada di Dusun Bulu. 

Sungai yang dialiri oleh limbah PT Amarta masih aktif digunakan oleh 

warga sekitar pabrik tetapi limbah yang dibuang dari pipa ke sungai masih 

menimbulkan bau tidak sedap. Terkadang pembuangan limbah PT Amarta 

tidak sesuai dengan jadwalnya, maka dari itu waga Dusun Bulu melakukan 

unjuk rasa terhadap PT Amarta.   

Pembuangan air limbah yang kuantitasnya sedikit atau banyak jika terus 

menerus terjadi dapat memberikan dampak yang merugikan bagi 

lingkungan serta masyarakat sekitarnya. Meskipun limbah yang dibuang 

sudah melalui pengelolaan ulang, bau yang ditimbulkan masih tidak sedap 

dan kualitas air sungai menjadi menurun, hal tersebut tentunya 

mengakibatkan sebagian warga merasa tidak nyaman. Salah satu informan 
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yang rumahnya berada di Dusun Bulu dan berdekatan dengan sungai 

pembuangan akhir limbah juga sempat mengatakan bahwa bau yang 

dihasilkan dari limbah PT Amarta sebagai berikut : 

“ Ambune iku gak enak pol mbak, opomane pas buak.e gak sesuai 

karo jadwale pas awan utowo pas isuk ngono, pas mangan ambu 

limbah male gak nafsu.Wong ambu limbah.e iku sampek kono lho 

omah.e Pak Jumain,banyu ndek kali yo ngono gak iso di gawe maneh 

karo wong-wong, wes tambah rusuh onok limbah.” 

“Baunya itu tidak enak banget mbak, apalagi pembuangan limbah 

tidak sesuai dengan jadwal seperti siang hari atau pagi hari, ketika 

makan bau limbah muncul tidak nafsu makan. Bau limbah sampai ke 

rumah Pak Jumain, air sungai juga tidak bisa digunakan orang-orang, 

air menjadi kotor karena ada limbah” 

 (Wawancara pada 4 September 2017 tanggal pukul 13.00 WIB) 

Dari penjelasan diatas bahwa bau yang dihasilkan dari limbah PT Amarta 

adalah tidak sedap, serta terkadang jadwal pembuangan limbah PT Amarta 

tidak sesuai dengan jadwal. Banyak dari warga Dusun Bulu tidak 

menggunakan sungai untuk kegitan sehari-harinya, seperti mencuci baju, 

mandi, serta mencuci piring, karena terdapat kandungan limbah takut untuk 

menggunakannya kembali. 

4.5 Gambaran Umum Informan  

1. Bapak Jumain 

Bapak Jumanin merupakan Ketua Dusun yang ada di wilawah Dusun 

Bulu, beliau telah menjabat sebagai Kepala Dusun kurang lebih selama 

16 tahun, telah tinggal di wilayah Dusun Bulu sehingga informan 

mengerti dan memahami dengan betul perkembangan dan keadaan yang 
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ada di wilayah tersebut. Bapak jumain berusia sekitar kurang lebih 63 

tahun yang merupakan salah satu informan utama dalam penelitian ini 

karena informan mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang 

terbilang cukup banyak untuk menjelaskan dan menggambarkan kondisi 

lingkungan yang ada di Dusun Bulu, informan juga sering menghadapi 

dan mendapatkan pengaduan dari masyarakat  terkait limbah PT Amarta. 

Jarak rumah informan dengan sungai yang digunakan untuk pembuangan 

limbah PT Amarta kira-kira sekitar 75 m. Meskipun informan 

pendidikannya hingga bangku SLTA, informan cukup mengetahui dan 

memahami apa yang disampaikan peneliti dengan jawaban yang cukup 

tepat.  

Informan ini juga sangat mempedulikan tentang lingkungan yang ada 

di sekitarnya, selalu mendengarkan dan menampung keluhan dari 

masayarakat yang terganggu akibat limbah PT Amarta serta 

melaksanakan tugas dengan baik sebagai Kepala Dusun yang bijaksana 

untuk menengahi dan meredamkan permasalahan di antara masyarakat 

untuk menjaga keamanan dan kedamaian yang berada di tempat 

tinggalnya. Bapak Jumain juga menceritakan pengalaman terkait limbah 

PT Amarta untuk dirinya sendiri dan lingkungan rumahnya yang dahulu 

beliau sebagai orang yang bertanggung jawab atas limbah PT Amarta di 

Dusun Bulu.  
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2. Mas Rahmad 

Mas Rahmad merupakan salah satu anak muda yang berusia 28 tahun 

belum menikah, sejak dilahirkan Mas Rahmad telah tinggal di wilayah 

Dusun Bulu, sehinggan informan cukup mengerti dan memahami 

mengenai kondisi lingkungan di Dusun Bulu. Pendidikan terakhir Mas 

Rahmad mencapai bangku SMA, ingin melanjutkan ke jenjang 

selanjutnya, tetapi terkendala biaya, sehingga Mas Rahmad membantu 

orang tuanya dengan bekerja sebagai menyewakan rental PS, berjualan 

kopi, es, makanan ringan di depan rumahnya, serta orang tua dari Mas 

Rahmad pendidikan terakhirnya hingga SMP dan SD. Rumah Mas 

Rahmad berada dekat dengan sungai yang berjarak kurang lebih 15 m 

serta berada di depan pabrik rokok. Informan ini cukup mengetahui 

kondisi di sekitar rumahnya akibat limbah PT Amarta, serta informan 

juga memiliki pengalaman yang tidak menyenangkan akibat limbah PT 

Amarta.  

3. Bapak Majid 

Bapak Majid merupakan ketua GAPOKTAN di Desa Bulusari, beliau 

juga sebagai petani dan penangkar benih yang rumahnya berada di Dusun 

Sukci. Beliau termasuk orang yang tinggal di Dusun Sukci sejak 

dilahirkan hingga saat ini yang usianya sekitar kurang lebih 50 tahun. 

Pendidikan terakhir Bapak Majid mencapai bangku kuliah di salah satu 

kampus di Pasuruan. Pekerjaan bapak Majid adalah petani dan pedagang 
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macam-macam bibit pertanian yang berada di samping rumahnya. Sawah 

Bapak Majid sendiri berada di Dusun Bulu yang cukup berdekatan 

dengan pipa pembuangan limbah PT Amarta, sehingga informan 

mengerti dan memahami seperti apa dampak limbah dari PT Amarta. 

Dari pengetahuan yang beliau peroleh di bangku kuliah mengenai 

pertanian, Bapak Majid mengetahui macam-macam kandungan yang 

harus diberikan untuk persawahan. Bapak Majid juga menceritakan 

pengalamannya terkait pemakaian limbah untuk sawah, serta beliau juga 

merasakan sendiri dampak limbah bagi sawahnya. 

4. Ibu Susiati 

Ibu Susiati merupakan wanita berusia 55 tahun yang bekerja sebagai 

buruh tani, pendidikan terakhir Ibu Susiati adalah SMP, dirinya 

merupakan orang jawa yang telah lama tinggal di Dusun Sukci. Ibu Susiati 

bekerja sebagai buruh tani selama kurang lebih 25 tahun, ibu Susiati 

menjadi buruh tani karena meneruskan pekerjaan suaminya yang sebelum 

meninggal menjadi buruh tani. Sawah yang dikelola oleh Ibu Susiati 

sendiri milik salah satu warga Dusun Sukci yaitu Pak H Sunawi, 

sedangkan sawah tersebut berada di Dusun Bulu. Ibu Susiati pernah 1 kali 

menyewa lahan sawah milik Pak H Sanawi untuk menanam padi. Ibu 

Susiati menyewa lahan sawah ketika pipa pembuangan akhir limbah 

mengalami kebocoran, sehingga ia mengetahui kandungan limbah untuk 

sawah. Berdasarkan pengalamannya Ibu Susiati menjelaskan  dengan baik 
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sesuai dengan apa yang diketahui. Informan juga bercerita tentang 

pengalamannya terkait sawahyang sempat teraliri oleh limbah PT Amarta.  

5. Pak Nur  

Pak Nur merupakan bagian hubungan masyarakat di PT Amarta yang 

ada di wilayah Dusun Sumber Pandan, informan ini bukan asli warga 

Desa Bulusari, tetapi asli orang Bekasi Jawa Barat yang bekerja dan 

menikah dengan warga Desa Bulusari. Pak Nur berusia sekitar 45 tahun 

dan kurang lebih 15 tahun bekerja sebagai personalia PT Amarta, serta 

rumah Pak Nur berada di Dusun Belimbing Desa Bulusari. Tugas dari 

Pak Nur di PT Amarta adalah sebagai komunikator dengan pihak 

Pemerintah, seperti Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, dan 

Pemerintah Kabupaten, bertanggung jawab atas limbah, mencari dan 

merekrut karyawan yang dibutuhkan oleh pabrik. Setiap hari dari 

pengelolaan tepung rumput laut PT Amarta membuang limbahnya ke 

sungai berdasarkan jadwal yang ada yaitu di atas jam 9. Pihak PT Amarta 

juga menerapkan adanya pengujian limbah ke laboratorium di setiap 

bulan, sehingga limbah yang dibuang ke sungai sesuai dengan standart 

limbah.  

Informan yang menjalani pendidikan hingga bangku SMA ini 

mempunyai pengetahuan yang cukup luas mengenai kondisi lingkungan 

pabrik serta kondisi lingkungan Desa Bulusari. Banyak dari warga yang 

komplain terkait limbah seperti limbah yang dibuang ke sungai di Dusun 
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Bulu yang tidak sedap, jadwal pembuangan tidak sesuai, serta 

permasalahan limbah untuk sawah. Pak Nur ini memahami betul tentang 

seperti apa kandungan limbah untuk sawah dan bau yang dihasilkan 

limbah adalah tidak sedap. Informan ini juga memahami terkait limbah 

yang dibuang ke sungai dapat merugikan masyarakat sekitar sungai. 

Dalam kehidupan sosialnya informan cukup dekat dengan warga Dusun 

yang teraliri oleh limbah, karena PT Amarta bertanggung jawab penuh 

dengan limbah dari hasil produksinya yang dapat meresahkan warga 

sekitar.  
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BAB V 

PERBEDAAN PERSEPSI ATAS LIMBAH PT AMARTA OLEH WARGA 

PETANI DAN NON PETANI DESA BULUSARI 

 

5.1 Warga Petani Desa Bulusari 

Limbah PT Amarta merupakan limbah yang berbentuk cair yang dibuang 

secara sembarangan. Antara tahun 2000-2001, limbah PT Amarta dibuang 

secara sembarangan ke irigasi sawah. Pihak PT Amarta memberikan jal 

keluar agar limbahnya tidak mengaliri ke saluran irigasi yaitu dengan 

memasangkan pipa untuk pembuangan akhir limbah. Pipa pembuangan 

yang digunakan oelh PT Amarta untuk pembuangan akhir limbah berjarak 3 

km, panjang 2.285 m dengan diameter 20 cm dari Dusun Sumberpandan 

sampai ke Dusun Bulu. Pipa tersebut ditimbun di dalam tanah yang 

melewati Dusun Sumberpandan, Dusun Belimbing, Dusun Sukci, dan 

berakhir di Dusun Bulu.  

Sebagian mata pencaharian  masyarakat Desa Bulusari adalah petani dan 

buruh tani, banyak dari mereka memiliki lahan pertanian di Dusun Bulu. 

Sedangkan sawah yang berada di Desa Bulusari banyak dijadikan sebagai 

rumah. Sawah yang berada di Dusun Bulu berdekatan dengan sungai. Lahan 

sawah yang berada di Dusun Bulu juga banyak yang dijual ke luar dusun, 

karena masyarakatnya memilih untuk bekerja bukan sebagai petani atau 

buruh tani. Luas lahan sawah di Dusun Bulu yang dekat dengan saluran 

irigasi dan tempat pembuangan akhir limbah PT Amarta  adalah seluas 20 

ha/m
2
. Sebagian besar para petani memberikan pupuk untuk sawah yaitu 
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usia 3 minggu, yang awalnya diberikan pupuk UREA, ketika padi mulai  

tumbuh diberikan pupuk NPK dengan dosis yang cukup. Hasil yang 

diperoleh petani ketika panen beragam yaitu sekitar 2-6 ton. 

“ Pari niku ditandur teng sawah sampek 3 mingguan , terus parine 

disukani pupuk UREA, lek mpon dukur parine saget disukani NPK. 

Tapi ngoten niku damel dosis seng cukup. Biasane hasil panen teng 

mriki ngge macem-macem ndek kene mbak, lek gak salah enten seng 2 

ton sampek 6 ton.” 

“ Padi itu ditanam ke sawah sampai 3 minggu, terus padinya diberi 

pupuk UREA, kalo sudah tinggi padinya diberikan NPK, kalo seperti 

itu ya menggunakan dosis yang cukup. Biasanya hasil panen ya 

macam-macam disini mbak, kalo tidak salah ada yang 2 ton sampai 6 

ton.” 

(Wawancara pada tanggal 4 September 20017 pukul 13.00 WIB) 

 

Pada tahun 2013 sepanjang pipa yang tertimbun di dalam tanah jebol 

sehingga air limbah memasuki saluran irigasi yang digunakan petani untuk 

mengairi sawah. Peristiwa tersebut yang mengakibatkan warga gempar. 

Sawah yang teraliri limbah PT Amarta berada di di Dusun Bulu sekitar 20 

sawah, sehingga warga melakukan unjuk rasa ke PT Amarta. Menurut salah 

satu buruh tani yaitu Ibu Susiati :  

” Limbah lek melbu sawah otomatis yo wedi, wong bahan kimia lek 

melbu sawah opo ora langsung mati parine, limbah iku pasti onok 

bahan kimiane dan iku banyu rusuh, dan warga-warga yo podo unjuk 

rasa gara-gara limbah melbu sawah iku.” 

“ Limbah kalo masuk sawah otomatis takut, karena bahan kimia kalo 

masuk sawah apa tidak langsung mati padinya, limbah itu pasti ada 

bahan kimianya  dan itu air kotor, dan para warga melakukan unjuk 

rasa karena limbah masuk ke sawah.” 

(Wawancara pada tanggal 4 September 2017 pukul 11.00 WIB) 
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Dari hasil wawancara diatas bahwa para petani gempar ketika sawah 

teraliri limbah PT Amarta, mereka menganggap limbah yang mengalir ke 

sawah mengandung bahan kimia dan air limbah bersifat kotor yang dapat 

mengakibatkan padi-padi mati dan gagal panen, karena mereka menganggap 

bahwa ketika gagal panen akan mengalami kerugian. Sehingga para petani 

melakukan unjuk rasa kepada pihak pabrik untuk limbah tidak masuk ke 

sawah.  

Limbah yang mengalir ke sawah meresahkan para petani akibat pipa 

jebol, tetapi selang beberapa hari para petani melihat dampak positif dari 

keberadaan limbah tersebut. Para petani melihat ada perkembangan yaitu 

sawah menjadi semakin subur ketika limbah mengaliri sawah mereka, serta 

hasil panen sawah yang diperoleh oleh para petani sangat berbeda dari 

sebelumnya yaitu semakin meningkat. Seperti yang dikatakan salah satu 

petani yang sawahnya teraliri oleh limbah yaitu Pak Majid : 

“ Waktu limbah PT Amarta iku melbu sawah kulo ngge wedi mbak, 

sinten seng mboten wedi. Lek mboten salah 2 dino lek nggak 3 dino 

kulo teng sabin male, kulo ningali lek pari kulo kok sae, tambah apik, 

lemu-lemu mantun kealiran limbah. Hasil seng kulo terimo ngge sae 

luwih katah, seng biasane kulo entuk 2 ton dados sekitar 3 ton manton 

teraliri limbah. Kulo ngge seneng mbak parine apik gara-gara limbah 

pabrik niku.” 

“ Waktu limbah PT Amarta itu masuk ke sawah saya ya takut mbak, 

siapa yang nggak takut. Kalo nggak salah 2 hari sampai 3 hari saya ke 

sawah lagi, saya melihat kalo padi saya kok bagus, tambah bagus, 

gemuk-gemuk setelah kealiran limbah. Hasil yang saya terima  ya 

bagus lebih banyak, yang biasanya saya dapat 2 ton menjadi sekitar 3 

ton setelah teraliri limbah. Saya ya senang mbak padinya bagus gara-

gara limbah pabrik itu.” 

(Wawancara pada tanggal 4 September 2017 pukul 13.00 WIB) 
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Berdasarkan wawancara diatas bahwa para petani merasa takut ketika 

limbah mengalir ke sawah mereka. Selang beberapa hari para petani melihat 

terdapat perubahan ketika teraliri limbah PT Amarta yaitu sawah mereka 

semakin bagus dan gemuk. Para petani juga merasakan hasil panen semakin 

meningkat yang awalnya mereka memperoleh 2 ton setelah sawah teraliri 

limbah PT Amarta menjadi sekitar 3 ton. Para petani juga merasa senang 

sawah mereka semakin subur dengan adanya limbah PT Amarta, karena 

limbah tersebut memberikan dampak positif bagu para petani.  

Pada saat bersamaan ketik pipa bocor yang mengakibatkan limbah PT 

Amarta mengaliri sawah para petani, sawah yang berada di Dusun Bulu 

menjadi kering dan mati. Sawah para petani menjadi kering dan mati setelah 

panen dengan menggunakan limbah, para petani menanam kembali padi 

mereka tanpa menggunakan limbah PT Amarta. Beberapa petani 

beranggapan bahwa penyakit tersebut akibat dari limbah PT Amarta, yang 

pada dasarnya penyakit tersebut berasal dari hama wereng. Hama wereng 

sendiri sejenis hama penghisap tanaman yang sangat merugikan petani. Para 

warga petani yang beranggapan bahwa penyakit tersebut akibat limbah PT 

Amarta yang masuk ke persawahan, tetapi penyakit tersebut tidak 

berhubungan dengan setelah limbah memasuki sawah. Menurut salah satu 

petani yaitu Pak Majid yaitu :  

“ Pas pipa niku jebol terus ngaliri sabin, barengan teng mriki ngge 

kengeng penyakit wereng, tapi tiang-tiang tani niku nganggep lek 

sabin kering mari ngoten mati niku gara-gara limbah PT Amarta.  

Sabin-sabin niku kering dan mati pas mantune panen kale gunaaken 

limbah PT Amarta, tiang tani nanam male pari teng sabin, tapi tiang-
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tiang mboten gunaaken limbah. Wereng niku hama seng nyedot 

tanduran dan  niku ngakibatno tiang tani rugi soale tandurane podo 

mati sedoyo. Padahal niku jelas gara-gara wereng sabin-sabin mati, 

tapi ketepasan limbah nate ngalir teng sawah, tiang tani nyalahaken 

limbah.”  

“ Ketika pipa bocor mengalir ke sawah, pada saat itu bersamaan disini 

terkena penyakit wereng, tetapi orang-orang menganggap kalo sawah 

kering dan setelah itu mati niku gara-gara limbah PT Amarta. Sawah 

petani menjadi kering dan mati setelah panen dengan menggunakan 

limbah, para petani menanam kembali padi mereka tidak 

menggunakan limbah PT Amarta. Wereng itu hama yang menghisap 

tanaman dan itu mengakibatkan kerugian bagi petani soalnya 

tanamanna pada mati semua. Padahal itu jelas gara-gara wereng sawah 

menjadi mati, tetapi bersamaan limbah pernah ngalir ke sawah, orang 

tani menyalahkan limbah.” 

(Wawancara pada tanggal 4 September 2017 pukul 13.00) 

Di Desa Bulusari juga terdapat pabrik yang limbahnya dapat 

menyuburkan sawah yaitu PT Ocean yang mengelola udang beku, tetapi 

kesuburan untuk sawah tidak seimbang. Limbah PT Ocean untuk padi tidak 

adanya isinya lebih menyuburkan batangnya, batangnya terlalu subur seperti 

gabus. Berbeda seperti limbah PT Amarta yang seimbang untuk padi, 

batangnya subur, isinya menjadi lebih meningkat, buahnyanya pun juga 

subur, padi sebelum diberikan pupuk dengan limbah PT Amarta sawah 

menjadi hijau. Menurut Pak Majid ketua Gapoktan mengenai limbah PT 

Ocean adalah :  

“ Limbah PT Ocean emang sae teng sabin, subur ngoten. Tapi lek 

damel limbah PT Ocean pari niku mboten enten isine parine, lebih 

nyuburaken batange, lek limbah PT Ocean teng pari niku batange 

terlalu subur sampek dados gabos ngoten. Bedo lek limbahe PT 

Amarta niku seimbang teng sabin, batange subur, isine lemu-lemu, 

buahe ngge subur. Lek menurut kulo limbah PT Ocean niu mboten 

nguntungaken teng sabin, tapi lek limbah PT Amarta nguntungaken 

teng sabin, wong sakderenge kulo sukani pupuk mpon ijo sabine  lek 

damel limbah PT Amarta. Tapi sakniki PT Ocean mpon bangkrut 
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mbak, mboten buka maleh, sakniki di ganti nopo ngoten lho kulo 

supe.“ 

  

“ Limbah PT Ocean memang bagus ke sawah, menjadi subur. Tapi 

kalo memakai limbah PT Ocean padi tidak ada isinya, lebih 

menyuburkan batang padinya, kalo limbahnya PT Ocean itu ke padi 

batangnya terlalu subur sampi menjadi gabus. Berbeda dengan 

limbahna PT Amarta yang seimbang ke sawah, batangnya subur, 

isinya gemu-gemuk, buahnya subur, tapi kalo limbahnya PT X 

menguntungkan ke sawah, sebelum saya memberikan pupuk sawah 

sudah hijau kalo memakai limbah PT Amarta. Tapi sekarang PT 

Ocean sudah bangkrut, tidak buka, sekarang di ganti apa gitu saya 

lupa. “ 

 

(Wawancara pada tanggal 4 September 2017 pukul 13.00 WIB) 

 

Dengan demikian para petani mengathui limbah PT Ocean dan limbah 

PT Amarta terdapat perbedaan yang signifikan diantara keduanya yaitu, 

limbah PT Ocean batang adi terlalu subur, sedangkan limbah PT Amarta 

seimbang untuk tanaman padi. Para petani juga pernah mecoba limbah PT 

Amarta, mereka merasakan sedniri manfaatnya. Perbedaan yang dihasilkan 

ketika sawah teraliri limbah PT Amarta adalam semakn meningkat. Para 

petani ketika sawah mereka teraliri oleh limbah PT Amarta tanpa 

memerlukan pupuk UREA atau NPK. Karena di limbah PT Amarta terdapat 

kandungan dari pupuk UREA atau NPK sehingga dengan menggunakan 

limbah PT Amarta sawah semakin subur. Para petani mengakui dengan 

menggunakan limbah PT Amarta terbantu dan lebih hemat karena mereka 

tidak membeli pupuk-pupuk yang digunakan untuk sawah mereka.  

Dalam hal ini para petani menginginkan agar limbah PT Amarta dapat 

mengaliri sawah mereka, bahkan ketika musim kemarau tiba, mereka 
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membutuhkan limbah PT Amarta untuk dijadikan sebagai pengganti pupuk. 

Tetapi dari pihak PT Amarta dan non petani tidak menyetujui dan menolak 

ketika limbah masuk ke dalam sawah. Dari pihak pemerintah melarang 

karena limbah harus dibuang ke tempat yang sesusai yaitu sungai.  

5.2 Warga Non Petani Desa Bulusari 

Pada tahun 2006 setelah unjuk rasa, yang awalnya limbah dibuang secara 

sembarangan ke saluran irigasi, pihak PT Amarta memberikan jalan keluar 

dengan memasangkan pipa pembuangan limbah yang berada di sungai di 

Dusun Bulu. Sungai yang dijadikan sebagai temapt pembuangan akhir 

limbah PT Amarta adalah Sungai Kambeng. Sungai Kambeng sendiri 

merupakan sungai terbesar di Desa Bulusari yang bermuara akhir di Sungai 

Porong.  

Warga non petani dalam penelitian ini adalah warga yang lingkungan 

rumahnya berada di 75 meter ke arah timur dari sungai tempat pembuangan 

akhir limbah PT Amarta yang selalu melakukan unjuk rasa atau protes 

ketika terdapat permasalah terkait limbah. Para warga melakukan tersebut 

melakukan protes dan unjuk rasa ketika pipa mengalami kebocoran 

sehingga masuk ke sawah dan ketika jadwal pembuangan limbah tidak 

sesuai dengan jadwal yang disepakati. Menurut Pak Jumain : 

“Lek tiang-tiang mriki seringe protes teng kulo. Biasane kulo ngge 

tumut protes teng pabrik. Lek seng sering protes teng kulo niku tiang-

tiang seng griyane 75 meter dugi lepen tempat buak limbah teng arah 

griyo kulo niki. La mesti kulo titeni seng protes ngge tiang-tiang niku 
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mau, mboten nate tiang-tiang wetane griyo kulo niki protes masalah 

limbah.” 

“ Kalo orang-orang sini seringnya protes ke saya. Biasanya saya juga 

ikut protes ke pabrik. Kalo yang sering protes ke saya itu orang-orang 

yang rumahnya 75 meter dari sungai tempat pembuangan limbah ke 

arah rumah saya ini. La asti saya perhatikan yang protes ya orang-

orang itu tadi, tidak pernah orang-orang timur rumah saya ini protes 

masalah limbah.” 

(Wawancara pada tanggal 2 September 2017 pukul 10.00 WIB) 

 

 

Gambar 7. Pipa pembuangan akhir limbah PT Amarta berada di dalam 

tanah Sungai Kambeng 

Sumber : Dokumentasi peneliti, 2017 

Menurut Pak Jumain, terdapat koramil yang menjaga tempat 

pembuangan limbah PT Amarta :  

“Singen niku teng mriki dijogo kale koramil mbak, seng dijogo niku 

limbae.. Koramil niku seng bagian ngelaporaken lek seumpami 

limbahe mboten sesuai contohe warnane utowo jadwal buncale. Yang 

jagi seng bagian awan niku tiang setunggal, bagian dalune tiang 

kale.“ 
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“ Dulu itu disini dijaga sama koramil mbak, yang dijaga itu 

limbahnya. Koramil itu bagian melaporkan kalo seumpama limbanya 

tidak sesuai contohnya warnanya atau jadwal buangnya. Yang bagian 

jaga siang itu 1 orang, bagian malamnya 2 orang “  

 (Wawancara pada tanggal 2 September 2017 pukul 10.00 WIB) 

 

PT Amarta memberikan pipa untuk limbah agar dibuang melalui Sungai 

Kambeng yang berada di Dusun Bulu. Pada saat dipasangkan pipa untuk 

pembuangan limbah PT Amarta di tahun 2006 setiap harinya terdapat 

koramil yang menjaga pembuangan limbah tersebut. Pos jaga koramil 

sendiri berada di Dusun Bulu dekat dengan sungai. Setiap limbah yang 

dibuang tidak sesuai jadwal atau tidak layak buang pihak koramil akan 

melapor ke PT Amarta. Setiap harinya terdapat 3 koramil yang menjaga, 

siang 1 orang koramil sedangkan malam 2 orang koramil. Pengawasan 

koramil terhadap limbah PT Amarta berakhir pada tahun 2012, sehingga 

pengganti dari koramil adalah warga Dusun Bulu yang juga sebagai Kepala 

Dusun Bulu. Pak Jumain sendiri merupakan bertanggung jawab atas 

pengontrol limbah dan pelapor ke pihak perusahaan. 

Para warga juga melakukan unjuk rasa karena sungai yang dialiri oleh 

limbah tersebut masih aktif digunakan oleh warga sekitar sungai untuk 

mandi, mencuci, serta memandikan hewan ternak, dari kejadian tersebut 

warga mulai takut menggunakan kembali karena sungai tercemari oleh 

limbah PT Amarta. Menurut Pak Jumain warga Dusun Bulu :  

“ Tiang-tiang ngge podo mboten wantun mbak, ajrih keracunan, 

seumpami enten seng ternak bebek ngge ajrih lek dimelbetaken 

teng kali seng enten limbahe. Ngoten niku ngge sek enten mawin 

seng damel tuyo kali niku, tapi tiang-tiang ngge ningali lek bening 
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sekirane mboten enten kandungan limbah ngge wantun, tapi lek 

ketingal enten kandungan limbah ngge mboten wantun “ 

  

“ Orang-orang tidak ada yang berani mbak, takut keracunan, seumpama 

ada yang ternak bebek ya takut kalo dimasukkan ke sungai yang ada 

limbahnya. meskipun demikia, masih ada aja orang yang 

menggunakan air sungai tersebut, tetapi orang-orang melihat kalo 

bening sekiranya tidak ada kandungan limbah mereka berani, tetapi 

kalo kelihatan masih ada kandungan limbah mereka tidak berani “ 

 

(Wawancara pada tanggal 2 September 2017 pukul 10.00 WIB) 

 

Berdasarkan wawancara diatas bahwa sungai yang menjadi tempat 

pembuangan akhir limbah PT Amarta masih digunakan warga. Beberapa 

warga Dusun Bulu masih menggunakan air sungai untuk aktifitasnya, tetapi 

mereka sebelum menggunakan air sungai, mereka melihat kondisi air 

sungai, karena kondisi sungai yang ada di Dusun Bulu tercemar oleh limbah 

PT Amarta.  

Warna dari limbah PT Amarta sendiri ketika dibuang ke Sungai 

Kambeng berwarna putih seperti air beras setelah dicuci, serta berbusa 

karena limbah PT Amarta mengandung garam. Pipa pembuangan limbah PT 

Amarta yang berada di dalam Sungai Kambeng tertimbun tanah. Pipa 

tersebut berjarak 200 meter dari arah jembatan gantung di Dusun Bulu.  

Pada saat itu sepanjang pipa pembuangan akhir limbah PT Amarta yang 

tertimbun tanah jebol, sehingga air limbah masuk ke saluran irigasi. Saluran 

irigasi yang berada di sekitar sawah meluap yang mengakibatkan limbah 

masuk ke dalam sawah. Sebanyak 20 sawah yang kealiran limbah akibat 

pipa pembuangan limbah terebur jebol. Sawah yang teraliri limbah PT 

Amarta tersebut bukan milik warga sekitar sawah, melainkan milik luar 
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dusun. Posisi sawah yang berada di Dusun Bulu berdekatan dengan saluran 

irigasi dan Sungai Kambeng, ketika saluran irigasi meluap karena pipa 

limbah jebol, limbah akan masuk ke dalam sawah.  

Masyarakat non petani juga merasa limbah PT Amarta yang dibuang ke 

sungai tempat pembuangan limbah sangat meresahkan mereka. Karena 

warga non petani terkena dampak bau tidak sedap dari limbah PT Amarta. 

Ketika limbah PT Amarta mengaliri sawah, bau yang dihasilkan akan 

semakin tajam dan berhari-hari. Hal itu disebabkan limbah PT Amarta 

mengendap di dalam sawah. Menurut Mas Rahmad : 

“Ambune limbah pabrik Amarta otomatis ngeresahno wong-wong 

ndek kene mbak. Wong ambune ae koyok ngono nggak enak blas 

ambu amis pisan. Opomane omahku iki cedek teko kali panggon seng 

gawe buak limbah, yo sekitar 15 meter teko omahku mbak nang kono. 

Lek pas limbah melbu sawah, ambune tambah nggak enak, jare wong-

wong lek limbah melbu sawah ambune tambah gak enak dan ambune 

iku 24 jam selama 2-3 dinoan. Lek pabrik rokok ngarep omahku iki 

nggak ngetokno limbah, dadine aman gak onok ambu limbah koyok 

limbah pabrik Amarta.” 

“ Bau limbah pabrik Amarta otomatis meresahkan orang-orang disini 

mbak. Baunya aja seperti itu tidak enak bau amis juga. Apalagi 

rumahku ini dekat dengan sungai tempat pembuangan limbah, ya 

sekitar 15 meter dari rumah saya ke situ. Kalo limbah masuk sawah 

baunya semakin tidak enak, kata orang-orang kalo limbah masuk 

sawah baunya semakin tidak enak dan baunya itu 24 jam selama 2-3 

hari. Kalo pabrik rokok depan rumahku ini tidak mengeluarkan 

limbah, jadinya aman tidak ada bau limbah seperti limbah pabrik 

Amarta.” 

(Wawancara pada tanggal 4 September 2017 pukul 12.00 WIB) 

 

Para warga Deaa Bulusari langsung melakukan unjuk rasa ketika pipa 

mengalami kebocoran. Para petani takut ketika limbah mengaliri sawah padi 

mereka akan mati dan rusak, sedangkan warga non petani tidak suka dengan 

bau yang tidak sedap dari limbah. Dari pihak PT Amarta tidak tinggal diam, 
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mereka memperbaiki pipa tersebut agar masyarakat tidak kembali resah 

akibat limbah. Awalnya para petani takut ketika limbah masuk kesawah 

mereka, tetapi selang beberapa hari mereka melihat sawah mereka semakin 

bagus.  

Pihak PT Amarta setiap tahunnya memberikan kompensasi terhadap 

warga non petani yang berada di sekitar sungai berupa uang dan sembako. 

Sembako diberikan kepada 50 KK yang berjarak 75 meter dari arah sungai 

setiap hari raya Idul Fitri. Sedangkan yang berupa uang diberikan 1 tahun 2 

kali kepada dusun 2 juta dengan jumlah keseluruhan 4 juta rupiah. Pak 

Jumain juga  sebagai pengawas limbah di Dusun Bulu diberikan gaji oleh 

pihak pabrik yang berupa uang dengan jumlah 350 ribu per bulan. Menurut 

pengawas limbah yaitu Pak Jumain adalah :  

“ Dugi pabrik ngge enten mbak kompensasine yotro kale sembako. 

Ben setahun pindo 2 juta dadose sedoyo 4 juta, lek yotro niku damel 

Dusun Bulu. Lek seumpami seng sembako niku damel warga seng 

celak kale kali mbak. Seng angsal sembako niku enten lek 50 KK, 

soale seng dipendet niku 75 meter dugi kali. Kulo dewe ngge diwenehi 

dugi pabrik per bulane 350 ribu soale kulo seng bagian jagi limbah 

niki, kan lek enten nopo-nopo kulo seng lapor teng pabrik, misale 

jadwal buncale mboten sesuai kali jame, kulo mpon langsung lapor 

teng pabrik,e.”  

“ Dari pabrik ya ada mbak kompensasinya uang sama sembako. Setiap 

setahun 2 kali 2 juta jadinya semuanya 4 juta, kalo uang itu diberikan 

untuk Dusun Bulu. Kalo seumpama yang sembako itu buat warga 

yang dekat dengan sungai mbak. Yang dapat sembako itu ada 50 KK, 

soale yang diambil 75 meter dari sungai. Saya sendiri juga dikasih dari 

pabrik per bulannya 350 ribu soalnya saya bagian jaga limbah, kan 

kalo ada apa-apa saya yang melapor ke pabrik, contohnya ketika 

jadwal pembuangan limbah tidak sesuai dengan jamnya, saya 

langsung lapor ke pabrik.” 

 

(Wawancara pada tanggal 2 September 2017 pukul 10.00 WIB) 
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Pada penelitian Cahyono yang meneliti tentang Dampak Limbah Cair PT 

Kertas Basuki Rachmad, Banyuwangi Terhadap Kesehatan Masyarakat. 

Terdapat perbedaan kualitas kesehatan masyarakat yang disebabkan oleh 

keberadaan limbah PT Kertas Basuki Rachmad. Terdapat beberapa penyakit 

yang di derita masyarakat karena limbah seperti : sakit diare, sakit 

pencernaan, sakit demam, sakit kepala, sakit kulit, sakit batuk, sakit 

pernafasan (asma/sesak nafas, sakit flu, dan kumulatif. Limbah PT Kertas 

Basuki Rachmad dapat mengganggu kesehatan masyarakat sekitar karena 

limbah tersebut masuk ke sumur-sumur warga, serta limbah tersebut 

mnegandung organoklorin, kloroform, dan sioksin pada industri pupl dan 

kertas yang mengakibatkan dampak terhadap kesehatan warga dengan 

kondisi kesehatan mereka menurun (Cahyono, 2007, hal. 92-98).  

Dalam penelitian ini dari keberadaan limbah PT Amrta tidak memberikan 

dampak bagi kesehatan masyarakat. Para warga non petani yang berada di 

sekitar sungai tempat pipa pembungan akhir limbah tidak mengalami 

gangguan kesehatan akibat limbah PT Amarta. Bau yang dihasilkan limbah 

juga tidak mengakibatkan terganggunya pernafasan, air sumur tidak 

tercemar oleh limbah, serta air sungai yang terkadang digunakan oleh warga 

untuk aktifitas tidak mengakibatkan mereka terkena sakit kulit. Menurut Ibu 

Mei salah satu bidan di Polindes Desa Bulusari adalah : 

“ Alhamdulillah tidak ada orang yang sakit gara-gara limbah mbak, 

kalo orang-orang berobat kesini gak ada hubungannya sama limbah. 

Orang-orang itu yang periksa penyakit yang mereka derita atau tiba-

tiba-mereka sakit  gitu. Orang-orang biasanya itu sakit maag, 

ambeyen, migrain, dan lain-lain. Aku juga punya pegawai orang 

Dusun Bulu situ yang rumahnya katanya dekat dengan sungai, tapi dia 
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nggak pernah mengeluh sakit atau nggak pernah dengan ada orang 

yang sakit gara-gara limbah. Trend penyakit disini gak ada mbak, 

orang-orang kalo kesini itu seringnya sakit maag. Meskipun di 

polindes ini tempat bersalin, tapi disini juga kita menerima orang-

orang yang sakit lainnya, soalnya puskesmas disini jauh di Kejapanan 

sana mbak.” 

 

(Wawancara pada tanggal 23 Maret 2018 pukul 11.00 WIB) 

 

5.3 Persepsi Petani dan Non Petani Desa Bulusari  

Persepsi merupakan unsur-unsur yang mengisi akal dan alam jiwa setiap 

individu yang sadar, yang terkandung dalam otaknya. Dari pancaindra diolah 

menjadi suatu susunan yang dipancarkan atau diproyeksikan oleh setiap 

individu menjadi suatu pengambaran tentang lingkungan mereka. 

Penggambaran tentang lingkungan dengan fokus pada bagian yang paling 

menarik perhatian seorang individu, yang diolah menjadi proses dalam akalnya 

yang menghubungkan penggambaran dengan penggambaran lain yang pernah 

diterima dan diproyeksasikan oleh akalnya, kemudian timbul kembali sebagai 

kenangan atau penggambaran lama dalam kesadaran individu yang disebut 

sebagai apersepsi (Koentjaraningrat, 2015, hal. 84).  

Dalam kenyataannya dalam penelitian ini bahwa persepsi petani dan non 

petani berasal dari pancaindera mereka. Dari pancaindera petani dan non 

petani, mereka dapat menggambarkan terkait lingkungan mereka. 

Penggambaran yang dilakukan oleh petani dan non petani melalui pancaindera 

mereka yaitu terkait limbah PT Amarta. Para petani dan non petani mengamati 

hal yang sama yaitu limbah PT Amarta, tetapi penggambaran yang diperoleh 

dari pancaindera mereka berbeda satu sama lain.  
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Dalam hal ini yang menarik perhatian dari petani dan non petani terfokus 

kepada limbah PT Amarta. Warga petani menggambarkan apa yang mereka 

amati terkait limbah PT Amarta adalah sesuatu yang menguntungkan. Limbah 

PT Amarta yang mengandung pupuk dan dapat memberikan kesuburan yang 

menjadikan keuntungan sendiri bagi para petani. Penggambaran terkait limbah 

PT Amarta diamati berbeda bagi para petani, dimana limbah PT Amarta 

menjadi suatu yang merugikan bagi mereka. Bau yang dihasilkan oleh limbah 

PT Amarta adalah tidak sedap yang terdapat bau amis didalamnya. Para non 

petani merasakan bau tidak sedap dari limbah PT Amarta yang disebabkan oleh 

area pemukiman mereka berada di sekitar tempat pembungan limbah.  

Warga petani dan non petani memiliki persepsi terkait limbah PT Amarta. 

Persepsi yang dialami oleh petani dan non petani karena adanya pengetahuan. 

Pengetahuan petani terkait limbah PT Amarta berasal dari kandungan limbah, 

sedangkan pengetahuan non petani terkait limbah PT Amarta berasal dari bau 

yang dihasilkan dari limbah. Pengetahuan petani tentang kandungan limbah 

yang diperoleh dari pihak perusahaan serta dari pengalaman mereka ketika 

limbah bocor yang mengakibatkan limbah masuk ke sawah. Pengetahuan para 

non petani terkait limbah PT Amarta berasal dari bau tidak sedap, mereka 

merasakan bau tidak sedap karena lingkungan pemukiman mereka berada di 

sekitar sawah dan sungai tempat pembungan akhir limbah PT Amarta.  

Warga petani mengamati melalui pancaindra mereka terkait limbah PT 

Amarta yaitu hal positif atau sebuah keuntungan. Keuntungan yang diperoleh 

para petani dari limbah PT Amarta adalah sawah mereka semakin subur ketika 
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teraliri oleh limbah serta hasil panen yang diperoleh semakin meningkat. 

Sehingga ketika para petani menggunakan limbah PT Amarta, sawah mereka 

semakin subur tanpa diberikan pupuk. Para petani menganggap bahwa ketika 

limbah PT Amarta dapat menyuburkan sawah, limbah PT Amarta dijadikan 

sebagai pengganti pupuk untuk sawah mereka. Menurut salah seorang petani 

yaitu Ibu Susiati mengatakan bahwa  

“Limbah pabrik Amarta iku yo podo karo pupuk mbak, meskipun sawah gak 

dikei pupuk cuma dikei limbah pabrik, sawah iku yo west iso subur. 

Opomane sawahe tambah subur dan apik.”  

“ Limbah pabrik Amarta itu sama seperti pupuk mbak,  sawah itu sudah bisa 

subur. Apalagi sawahnya semakin subur dan bagus” 

(Wawancana pada tanggal 4 September 2017 pukul 11.00 WIB) 

  

Warga non petani mengamati limbah PT Amarta melalui pencaindera 

mereka yaitu hal negatif atau sebuah kerugian. Kerugian yang diperoleh oleh 

warga non petani dari limbah PT Amarta adalah lingkungan pemukiman 

mereka berada di sekitar sawah dan sungai tempat pembuangan akhir limbah 

yang mengakibatkan mereka merasakan bau tidak sedap. Dalam setiap malam 

hari PT Amarta membuang limbah mereka ke sungai yang berada di sekitar 

pemukiman warga non petani, sehingga mereka merasakan bau pada setiap 

harinya. Seperti halnya ketika limbah PT Amarta memasuki sawah di sekitar 

pemukiman mereka dimana bau yang dihasilkan semakin tidak sedap, karena 

terdapat endapan limbah di dalam sawah yang mengakibatkan bau semakin 

tidak sedap dan berhari-hari.  

Jarak sungai dan sawah dengan pemukiman warga non petani berjarak 15 

meter, sehingga ketika limbah PT Amarta dibuang ke sekitar lingkungan 

pemukiman, mereka akan merasakan bau tidak sedap. Terkadang jadwal 
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pembuangan limbah PT Amarta tidak sesuai dengan jadwalnya yang 

mengakibatkan terganggunya aktifitas mereka dengan adanya bau tidak sedap. 

Menurut Mas Rahmad yang rumahnya berdekatan dengan dengan sungai dan 

sawah dengan jarak 15 meter mengatakan : 

“ Ambune limbah teko PT Amarta nggak enak mbak, onok amise. Opomane 

guwake nggak sesuai dengan jadwale, koyok pas awan-awan buwake. Aku 

pas iko seng ketepasan mangan langsung nggak kolu kate mangan gara-

gara ambune limbah. Saiki lho sopo seng betah mbak karo ambune koyok 

ngono.” 

“ Bau Limbah dari PT Amarta tidak enak mbak ada bau amisnya. Apalagi 

pembuangan limbah tidak sesuai dengan jadwalnya, seperti ketika siang-

siang dibuang. Aku ketika itu lagi makan langsung nggak selera mau makan 

karena baunya. Sekarang lo siapa yang betah mbak sama baunya yangs 

seperti itu.” 

(Wawancara pada tanggal 4 September 2017 pukul 12.00 WIB) 

 

Berdasarkan wawancara diatas bahwa bau yang dihasilkan dari limbah PT 

Amarta adalah tidak sedap. Bau tidaks sedap tersebut terdapat bau amis yang 

berasal dari rumput laut. Terkadang jadwal pembuangan limbah tidak sesuai 

dengan jadwalnya yang mengakibatkan warga non petani yang berada di 

sekitar sungai dan sawah resah dan melakukan unjuk rasa. 

Pipa yang dijadikan sebagai pembuangan akhir limbah PT Amarta yang 

berada di sekitar pemukiman warga petani berada di dalam tanah, sehingga 

warga petani tidak merasakan dampak bau yang dihasilkan oleh limbah PT 

Amarta. Warga petani yang mempunyai sawah di sekitar sungai tempat 

pembuangan akhir limbah hanya mendapatkan dampak positif dari limbah PT 

Amarta. Karena mereka merasakan keuntungan ketika sawah teraliri oleh 

limbah PT Amarta, serta sawah mereka juga merasakan perkembangan setelah 

teraliri oleh limbah PT Amarta.  
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Setiap individu mempunyai persepsi atau tanggapan dalam memahami sesuatu 

tidak sama. Persepsi atau tanggapan masyarakat terhadap sesuatu sangat 

tergantung kepada pengetahuan dan pengamatan yang mereka miliki. Segala 

tindakan yang dilakukan oleh setiap individu dapat menimbulkan persepsi 

berbeda dari apa yang mereka kehendaki. Hal ini terjadi karena adanya 

pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki sebelumnya (Fernandez, 2018, 

hal. 38-39).  

Dalam pemahaman antara petani dan non petani terkait limbah PT Amarta 

tidak sama. Pengamatan dari warga petani terhadap limbah PT Amarta adalah 

sebuah keuntungan. Lain halnya dengan pengamatan warga non petani terkait 

limbah PT Amarta adalah sebuah kerugian. Hal itu terjadi karena adanya 

pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh petani dan non petani 

sebelumnya.  

Warga petani yang bercocok tanam di sawah, ketika dihadapkan dengan 

sesuatu yang menyuburkan sawah, mereka akan senang. Pengalaman warga petani 

berawal dari pipa akhir limbah PT Amarta yang berada di sektar saluran irigasi 

mengalami kebocoran, sehingga limbah mengaliri sawah serta mengakibatkan 

limbah memasuki persawahan. Selang beberapa hari warga petani melihat bahwa 

setelah sawah mereka teraliri limbah PT Amarta, sawah semakin subur serta 

ketika pada saat panen semakn meningkat. Warga petani menginginkan agar 

limbah PT Amarta dapat mengaliri sawah mereka, karena dari pengalaman para 
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petani dari sebelum menggunakan limbah dan sesudah menggunakan limbah 

sangat berbeda. Sebelum menggunakan limbah hasil panen para petani sekitar 1-3 

ton tergantung luas sawah, ketika limbah mengaliri sawah mereka hasil panen 

semakin meningkat, padi semakin subur dan gemuk.  

Warga non petani menganggap bahwa limbah PT Amarta merugikan bagi 

mereka, karena dari pengalaman bau yang dihasilkan oleh limbah. Mayoritas 

pekerjaan warga non petani sebagai supir, buruh pabrik rokok, serta wiraswasta, 

sehingga mereka tidak dapat merasakan dampak positif dari adanya limbah PT 

Amarta di sekitar pemukiman mereka.  

Selain persepsi ditimbulkan dari adanya pengetahuan dan pengamatan, persepsi 

juga mengandung berbagai macam perasaan. Di dalam perasaan sendiri terdapat 

perasaan positif dan negatif. Penggambaran tersebut dihubungkan dengan akal 

individu dengan penggambaran lain yang timbul kembali sebagai kenangan dalam 

kesadarannya. Seorang individu yang menggambarkan sesuatu sebelumnya 

menimbulkan kesadaran suatu perasaan yang positif, yaitu perasaan yang positif 

(Koentjaraningrat, 2015, hal. 86-87). Suatu keadaan dalam kesadaran manusia 

yang karena pengaruh pengetahuannya dinilai sebagai keadaan positif dan negatif 

disebut perasaan. Didalam suatu kehendak bisa positif dimana individu ingin 

mendapatkan hal yang dirasakannya sebagai suatu hal yang akan memberikan 

kenikmatan bagi mereka, atau bisa juga negatif, dimana individu ingin 

menghindari hal-hal yang dirasakan tidak ada kenikmatan. (Koentjaraningrat, 

2015, hal. 87-88).   
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Kejadian dari pipa pembuangan akhir limbah yang mengalami kebocoran, 

sehingga mengakibatkan limbah PT Amarta memasuki sawah para petani yang 

menimbulkan para warga petani mengatahui kandungan yang bagus untuk sawah 

mereka. Hal itu yang mengakibatkan penggambaran timbul kembali dalam diri 

warga petani sebagai kenangan dalam kesadarannya. Persepsi-persepsi seperti itu  

menimbulkan dalam kesadaran perasaan positif. Warga petani dalam 

menggambarkan limbah PT Amarta termasuk dalam kategori perasaan positif. 

Para warga petani mendapatkan sesuatu yang dirasakan sebagai suatu hal yang 

memberikan keuntungan bagi mereka. Mereka menginginkan agar sawah mereka 

teraliri limbah, karena mereka merasakan keuntungan dan hal yang positif dari 

adanya limbah PT Amarta yaitu sawah mereka semakin subur, mereka juga 

merasa hemat ketika menggunakan limbah tanpa membeli pupuk, serta hasil 

panen yang diperoleh semakin meningkat.  

Warga non petani menggambarkan limbah PT Amarta sebagai sesuatu yang 

buruk, karena bau yang dihasilkan disekitar pemukiman mereka adalah tidak 

sedap. Para warga non petani menolak ketika para petani menginginkan limbah 

PT Amarta mengaliri sawah yang berada di sekitar pemukiman mereka, karena 

bau yang akan diberikan semakin menyengat. Persepsi-persepsi seperti itu 

menimbulkan kesadaran yang negatif, karena dalam kesadaran warga petani 

terulang kembali. Warga non petani menghindari hal-hal yang mereka anggap 

sebagai sesuatu yang lebih merugikan seperti ketika limbah mengaliri sawah.  

Keuntungan dari limbah PT Amarta menurut persepsi petani adalah sawah 

mereka semakin subur ketika teraliri oleh limbah PT Amarta tanpa menggunakan 
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pupuk, padi semakin gemuk dan hasil panen semakin meningkat. Para petani 

mengetahui kandungan limbah yang bagus untuk sawah mereka, berawal dari pipa 

pembuangan akhir limbah mengalami kebocoran yang mengakibatkan limbah PT 

Amarta memasuki sawah yang berada di sekitar saluran irigasi. Dari pihak warga 

non petani mempersepsikan berbeda terhadap keberadaan limbah PT Amarta yaitu 

sebuah kerugian. Kerugian dari limbah PT Amarta menurut persepsi non petani 

adalah adanya bau tidak sedap. Hal itu disebabkan oleh tempat pemukiman 

mereka berada disekitar sungai tempat pembuangan limbah,sehingga ketika 

limbah dibuang ke lingkungan mereka akan merasakan bau tidaksedap. Pihak PT 

Amarta sendiri membuang limbahnya ketika malam hari, terkadang mereka tidak 

sesuai dengan jadwal yang ditentukan.  

Suatu kehendak dapat menjadi sangat keras, ketika hal yang dikehendaki tidak 

mudah diperoleh. Seperti halnya ketika seorang individu mempunyai keinginan 

untuk mendapatkan sesuatu, akan bertambah besar bila sesuatu yang diinginkan 

tersebut tidak diperoleh (Koentjaraningrat, 2015, hal. 88). Seperti halnya sikap 

yang dilakukan oleh petani yang sengaja membocori pipa pembuangan akhir 

limbah PT Amarta. Suatu hari pipa pembuangan akhir limbah PT Amarta 

mengalami kebocoran, tetapi kebocoran pada waktu itu adalah murni karena unsur 

kesengajaan. Terdapat seorang petani yang sengaja membocori pipa pembuangan 

akhir limbah agar limbah PT Amarta dapat mengaliri sawah. Pipa pembuangan 

limbah yang sengaja dibocori berada di sekitar saluran irigasi yang berada di 

sekitar sawah, dimana ketika pipa tersebut bocor limbah akan masuk ke saluran 

irigasi dan mengaliri sawah.  
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Para petani mengetahui kandungan dari limbah PT Amarta sehingga mereka 

melakukan tindakan pembocoran pipa pembuangan akhir limbah. Agar limbah 

dapat mengaliri ke sawah mereka, para petani melakukan tindakan tersebut. 

Limbah yang meguntungkan bagi para petani untuk sawah, mereka merasa senang 

dan lebih hemat ketika limbah mengaliri sawah mereka. Para petani tidak 

merasakan bau ketika limbah masuk ke sawah, hal itu dikarenakan pipa 

pembuangan akhir limbah PT Amarta di dalam tanah yang berada di lingkungan 

pemukiman mereka.  

Para masyarakat non petani menolak keinginan para petani mengenai limbah 

dapat mengaliri sawah mereka. Para warga non petani tidak setuju akan hal itu 

karena ketika limbah masuk ke dalam sawah yang berada di sekitar pemukiman 

mereka, limbah akan mengendap ke dalam sawah yang mengakibatkan bau 

semakin tidak sedap.  

Meskipun masih terdapat petani yang berada di sekitar pembuangan akhir 

limbah sebanyak 3 orang, mereka tetap menolak ketika para petani yang lain 

menginginkan limbah mengaliri sawah. Para petani yang berada di sekitar sawah 

dan sungai tempat pembuangan limbah menganggap bahwa mereka memperoleh 

keuntungan dari limbah, tetapi mereka juga merasakan bau yang dihasilkan 

limbah dalam setiap harinya. Lambat laun para petani mulai berkurang, karena 

mereka sudah mulai pensiun menjadi petani. Bau limbah PT Amarta tercium 

sampai 75 meter dari arah sungai tempat pembuangan akhir limbah. Menurut 

wawancara dengan Pak Jumain akan hal tersebut yaitu:  

“ Kulo nate kepireng tiang-tiang mriki seng mboten gadah sabin ngomong 

ngenten : enak seng duwe sawah, limbah nguntungno sawah, lha kene 
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ngerasakno ambune limbah seng nggak enak bendino. Sabin kulo ngge nate 

kealiran limbah PT Amarta pas niko, kulo ngge ningali limbah Amarta kok sae 

teng sabin, mari niku kulo percoyo lek limbah niku teng sabin pancen sae. 

Padahal limbah niku secara umum ngge negatif, tapi limbah Amarta niki enten 

hal positif teng sabin. Tetapi warga seng mboten gadah sabin kate warga tani 

seng gada sabin tetep nolak lek seumpami limbah niku wau ngalir teng sawah. 

Lha lek limbah melbet sabin ambune niko tambah mboten eco sampek pirang 

dinten. Soale limbah niku wau ngendap teng sabin sampek lemah sabine werno 

putih,”  

“Saya pernah mendengar orang-orang disini yang tidak mempunyai sawah 

ngoomong begini : enak yang punya sawah, limbah menguntungkan sawah, lha 

yang disini merasakan bau limbah yang tidak enak setiap harinya. Sawah saya 

juga pernah kealiran limbah PT Amarta ketika itu, saya melihat limbah Amarta 

kok bagus buat sawah, setelah itu saya percaya kalo limbah itu untuk sawah 

memang bagus. Padahal limbah itu secara umm ya negatif, tetapi limbah 

Amartaini ada hal positifnya untuk sawah. Tetapi warga yang tidak mempunyai 

sawah dan warga petani tetap menolak kalo seumpama limbah itu ngalir ke 

sawah. Lha kalo limbah masuk ke dalam sawah, baunya itu semakin tidak enak 

sampai beberapa hari. Soalnya limbah itu mengendap ke sawah sampai tanah 

sawah berwarna putih.” 

(Wawancara pada tanggal 2 September 2017 pukul 10.00 WIB) 

 

Berdasarkan wawancara diatas bahwa petani yang rumahnya berada di sekitar 

sungai tempat pembuangan akhir limbah dan non petani tetap menolak ketika 

limbah mengalir ke dalam sawah. Meskipun masih terdapat petani yang rumahnya 

berada di sekitar sungai tempat pembuangan akhir limbah yang mengetahui 

limbah berdampak positif untuk sawah, mereka memilih tetap menolak, karena 

mereka juga merasakan dampak bau dari limbah.  

Para warga non petani ketika limbah dibuang secara langsung ke saluran irigasi 

serta ketika pipa mengalami kebocoran secara teknis dan sengaja dibocori, 

sehingga mereka langsung melakukan protes ke pihak pabrik dan Pak Jumain 

yang sebagai pengontrol limbah. Karena warga non petani merasakan bau limbah 

selama 24 jam ketika limbah mengalir ke sawah. Pihak Pabrik langsung 

memberikan jalan keluar agar limbah tidak dibuang ke saluran irigasi, serta pihak 



86 
 

pabrik juga membenarkan pipa yang bocor.  Ketika pipa limbah bocor karena 

unsur kesengajaan, Pak Jumain yang menjadi pengontrol limbah langsung 

menambal pipa dengan menggunakan semen dan dicor, agar tidak ada tangan-

tangan yang sengaja membocori pipa tersebut.  

Antara tahun 2016-2017 Pak Jumain menutup pipa yang sengaja dibocori oleh 

petani dengan menggunakan semen, agar limbah tidak masuk ke dalam sawah. 

Menurut Pak Jumain terkait penutupan pipa yang berada di sekitar saluran irigasi 

yang bocor yaitu :  

“ Tiang-tiang  tani sakniki mboten saget mendet utowo nyolong limbah Amarta 

male. Sakniki mpon kulo tutup kale semen dan kulo cor. La lek limbah Amarta 

melbet teng sawah, tiang-tiang mriki podo protes teng kulo soale ambune 

limbah tambah mboten eco. Wong lek seumpami jadwal pembuangan limbah 

mboten sesuai kali jadwale, tiang-tiang ngge protes teng kulo, opo maneh pas 

limbah melbet sawah seng ambune sampek 3 dinten selama 24 jam ngge 

tambah protes.“ 

“ Orang-orang petani sekarang tidak bisa mengambil dan mencuri limbah 

Amarta lagi. Sekarang sudah saya tutup dengan menggunakan semen dan saya 

cor. La kalo limbah Amarta masuk ke dalam sawah, orang-orang disini pada 

protes ke saya soalnya bau limbah semakin tidak sedap. Kalo seumpaman 

jadwal pembuangan limbah tidak sesuai dengan jadwalnya, orang-orang disini 

ya protes, apalagi ketika limbah masuk ke dalam sawah yang baunya sampai 3 

hari selama 24 jam ya tambah protes” 

(Wawancara pada tanggal 2 September 2017 pukul 10.00 WIB) 

 

Dengan demikian dalam keberadaan limbah PT Amarta dipersepsikan berbeda 

oleh petani dan non petani karena dari persepsi petani bahwa limbah PT Amarta 

menguntungkan bagi mereka, dari adanya limbah PT Amarta sawah mereka 

semakin subur dan hasil yang diperoleh semakin meningkat. Persepsi warga non 

petani bahwa limbah PT Amarta merugikan bagi mereka. Hal itu disebabkan oleh 

lingkungan pemukiman mereka berada di sekitar sawah dan sungai tempat 

pembuangan akhir limbah PT Amarta.  



87 
 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan  

Keberadaan limbah PT Amarta dipersepsikan berbeda antara petani dan 

non petani. Perbedaan tersebut berasal dari pengamatan, pengetahuan 

pengalaman, serta yang mereka peroleh dari pancaindra. Para warga petani 

mengamati bahwa limbah PT Amarta memberikan dampak positif atau 

keuntungan bagi mereka. Dampak positif atau keuntungan yang diperoleh 

oleh para petani dari keberadaan limbah PT Amarta yaitu kesuburan 

sehingga sawah menjadi semakin bagus ketika limbah PT Amarta mengaliri 

sawah.  

Para petani mengetahui kandungan limbah PT Amarta untuk sawah, 

karena dari pengalaman ketika pipa mengalami kebocoran sehingga limbah 

memasuki persawahan. Hal positif yang diberikan limbah kepada sawah 

yang mengakibatkan para petani menginginkan limbah PT Amarta 

mengaliri sawah mereka.  

 Warga non petani mengamati bahwa limbah PT Amarta memberikan 

dampak negatif atau kerugian bagi mereka. Dampak negatif yang dirasakan 

oleh warga non petani dari keberadaan limbah PT Amarta adalah bau tidak 

sedap, karena wilayah pemukiman mereka berada di sekitar sungai tempat 

pembuangan akhir limbah. Pipa pembuangan akhir limbah berada di sekitar 

berada di sekitar wilayah pemukiman warga non petani, sehingga ketika 
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limbah dibuang di lingkungan mereka, mereka akan merasakan bau tidak 

sedap. Sedangkan para petani tidak merasakan bau karena hanya terlewati 

oleh pipa yang berada di dalam tanah tempat tinggal mereka.  

Warga non petani mengetahui bahwa limbah PT Amarta mempunyai bau 

tidak sedap yang terdapat bau amis di dalamnya. Hal negatif yang dialami 

oleh warga non petani terkait limbah PT Amarta adalah berupa bau tidak 

sedap, ketika para petani menginginkan agar limbah dapat mengaliri sawah 

yang berada di sekitar pemukiman warga non petani, mereka langsung 

menolak dengan alasan, ketika limbah masuk ke dalam sawah bau yang 

dihasilkan akan semakin menyengat dan beberapa hari.  

6.2 Saran 

6.2.1 Saran Akademis  

Fokus dari penelitian ini hanya mencangkup persepsi petani dan non 

petani dari keberadaan limbah PT Amarta. Karena dalam penelitin ini 

menggunakan pendekatan persepsi, sedangkan terdapat tingkat kepuasan 

dari keberadaan limbah PT Amarta. Sehingga disarankan untuk penelitian 

lebih lanjut untuk meneliti tingkat kepuasan petani dan non petani terhadap 

keberadaan limbah PT Amarta. Penulis menyadari betul bahwa penelitian 

ini belum sempurna, sehingga diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat 

menyempurnakan skripsi ini.  
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6.2.2 Saran Praktis  

Harapan peneliti dari penelitian “Persepsi Petani dan Non Petani 

Terhadap Keberadaan Limbah PT Amarta” yang mengakibatkan perbedaan 

persepsi diantara keduanya. Untuk itu disarankan agar pihak-pihak tersebut 

yaitu petani dan non petani Desa Bulusari dapat duduk bersama-sama 

musyawarah untuk menyusun kesatuan pemikiran sebagai dasar tindakan 

lebih lanjut yang menguntungkan bagi semua pihak.  
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