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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penulisan 

Kita perlu melihat lebih jauh lagi tentang kebijakan Pemerintah untuk 

memberikan ijin pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit dengan maksud 

Pemerintah untuk memperluas wilayah perkebunan kelapa sawit di Papau dari 6 

juta hektar menjadi 20 juta hektar. Berdasarkan TAP MPR Nomor IX/ MPR/2001 

Tentang Pembaruan Agrarian dan Pengolahan Sumber Daya Alam. Dan Undang –

Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan. Demikian juga Undang - 

Undang Nomor 32 tahun 2004 yang memberikan otonomi kepada Pemerintah 

Daerah propinsi dan Pemerintah Kabupaten. Berdasarkan pandangan pemerintah 

terhadap kebijakan nasional tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari  

memuat tentang:  

 Peraturan Daerah Nomor 520/225. 15 Agustus tahun 2008 tentang 

Pemberian Ijin Usaha Dalam Pembukaan Lahan Kelapa Sawit dengan 

ketentuan” bila areal tersebut masih terdapat tanah garapan milik masyarakat, 

agar di selesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku”.Dengan 

berdasakan surat keputusan yang dikeluarkan oleh bupati Kabupaten Manokwari 

Nomor. 592.2/ 1226 tentang ijin lokasi seluas 13.850 yang tersebar di Distrik 

Sidey. Dengan tiga pendekatan program strategis yang termuat dalam Pola Dasar 

Pembangunan Daerah Kabupaten Manokwari tersebut adalah: 
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1. Pembukaan isolasi wilayah,  

2. Pemberdayaan ekonomi rakyat dan percepatan pengembangan 

kawasan-kawasan  potensial,  

3. Pengembangan dan peningkatan pengelolaan Sumber Daya Alam 

secara berkesinambungan, serta peningkatan  kualitas pengelolaan  

lingkungan  hidup.  

 Hal ini dapat mengancam kerusakan alam, dan kesejahtraan masyarakat 

Papua tidak hanya berkisar disitu saja tetapi juga sangat berpengaruh kepada 

keberadaan ekosistem hutan hujan tropis sebagaimana yang terdapat di Papua 

khususnya di Papua Barat. Dengan demikian apabila dihubungkan dengan 

kebijakan Pemerintah dan kelayakan kondisi kawasan lahan penetapan kawasan 

yang masih mempunyai tutupan hutan lengkap maka dibuka lahan yang baru, 

sehingga yang dipergunakan untuk pembukaan lahan kelapa sawit di Papua adalah 

lahan yang masih baru. Dan yang menjadi kesulitan adalah kurangnya Pendidikan 

masyarakat Papua sehingga tidak menyadari akan dampak yang akan ditimbulkan 

dengan adanya pembukaan lahan kelapa sawit secara besar – besaran di Papua. 

Adapun informasi tentang dampak yang ditimbulkan dengan adanya pembukaan 

lahan kelapa sawit di Papua belum diberitakan kepada masyarakat sehingga 

masyarakat sendiri tidak menyadari akan dampak yang dihasilkan dari pembukaan 

lahan kelapa sawit, karena perkebunan monokultur yang menggunakan lahan 

primer berhektar – hektar akan menghasilkan dampak ekologi dan sosial budaya. 
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 Dengan melihat situasi dan kondisi masyarakat yang kurang memiliki 

pendidikan dan pengertian juga pemerintah setempat yang kurang memantau 

(memonotoring) dan melakukan evaluasi secara berkala akan membawa dampak 

yang sangat besar terhadap masyarakat Papua dan rusaknya ekosistem. 

Bagaimana yang kita ketahui saran tentang komitmen bersama dalam suatu 

kelompok dan individu pemerhati lingkungan bahwa apapun bentuk dan konsep 

pengolahan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam yang berskala besar, pasti 

berimplikasi pada kerusakan ekosistem dan kesengsaraan masyarakat. Karena 

lahan perkebunan kelapa sawit dapat dikaji secara empiris bahwa akan semakin 

meningkatkan luas lahan perkebunan kelapa sawitnya dan entah akan seberapa 

besar dan parahnya kerusakan yang dialami oleh masyarakat setempat dan 

bagaimana jadinya ekosistem di kawasan di Papua. Penulis melihat adanya 

ketidak seimbangan yang terjadi dimana seharusnya pembangunan ataupun usaha 

yang dilakukan oleh suatu Negara atau Pemerintah bertujuan untuk 

mensejahrakan rakyatnya apapun wujutnya sasaran dan tujuan akhirnya adalah 

mensejahtrakan bukan mengsengsarakan rakyatnya. 

 Pembangunan ekonomi yang baik sudah seharusnya memberikan dampak 

yang positif dan menekan dampak negatif, meminimalkan dampak negatif yang 

berkembang, Penulis sangat menyayangkan akan situasi yang berkembang 

sebagaiman yang Penulis ketahui bahwa masyarakat dengan wawasan yang 

terbatas, kurangnya pendidikaan dan pengetahuan yang minim tanpa informasi 

yang memadai dengan ketidak pahamnya akan dampak yang akan terjadi dan akan 
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dialami, harus mengalami suatu kesulitan yang apa bila dipahami dengan baik dan 

benar tidak mungkin akan diterima. 

 Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apa bila jumlah balas jasa 

riil, sebagaimana beberapa tokoh yang mengemukakan teori mereka tentang 

Perekonomian: 

1. Teori Adam Smith (ekonomi Klasik), yang mengemukakan: agar 

masyarakat diberikan kebebasan seluas – luasnya dalam menentukan 

kegiatan ekonomi yang dirasakan terbaik untuk dilakukan. Termuat 

dalam bukunya yang berjudul An ingury into the nature and couses of 

the wealth of the nations (1776) yang dijelaskan dalam buku Agenda 

Ekonomi Kerakyatan. Baswir, Revrisnd. 1997.  Pustaka Pelajar, 

bekerjasama Idea Yogyakarta. 

2. Karl Bucher, mengumukakan bahwa perkembangan ekonomi melalui 

tiga tahap harus membawa pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, 

dengan adanya produksi untuk kebutuhan (subsisten), perekonomian 

nasional, dan perekonomian kota.yang termuat dalam buku Reformasi 

Sistem Ekonomi: Mubyanto, (1999),  Dari Kapitalisme Menuju 

Ekonomi Kerakyatan. Aditya Media Yogyakarta 

3. Profesor Paul Anthoni, mengemukakan bahwa Ilmu ekonomi adalah 

suatu studi bagaimana menjatuhkan pilihan yang tepat untuk 

memanfaatkan sumber – sumber produksi, untuk menghasilkan 

berbagai barang untuk anggota masyarakat.Yang termuat dalam buku 
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Agenda Ekonomi Kerakyatan. Baswir, Revrisnd. 1997. Pustaka 

Pelajar, bekerjasama Idea Yogyakarta  

Berdasakan pandangan beberapa tokoh diatas pertumbuhan ekonomi tidak 

perlu sampai merugikan sebagian besar masyarakat tetapi sebaliknya 

menghasilkan produksi yang bermanfaat bagi masyarakat setempat, memenuhi 

kebutuhan hidup, dan memberikan dampak yang positif untuk masyarakat 

setempat. Sudah seharusnya pemerintah daerah setempat lebih bijaksana lagi 

mengeluarkan suatu kebijakan yang berdampak sangat besar sekali bagi 

kehidupan masyarakat Papua khususnya Papua Barat.            

Berdasarkan pada pemaparan dan alasan – alasan yang tertera diatas maka 

Penulis mengambil judul: “KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM 

PEMBUKAAN LAHAN KELAPA SAWIT DI KOTA MANOKWARI”. 

A. Rumusan Masalah 

1. Mengapa Pemerintah Daerah mengeluarkan Kebijakan tentang 

Pembukaan Lahan Kelapa Sawit di Kabupaten Manokwari? 

2. Siapa yang diuntungkan dengan adanya kebijakan Pemerintah Daerah 

tentang Pembukaan Lahan Kelapa Sawit? 

3. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah dalam mengatasi dampak negatif 

dari Kebijakan tersebut? 
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B. Tujuan Penulisan 

Adapun yang menjadi tujuan dari Penelitian ini, yang relevan dengan rumusan 

masalah diatas sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Pembukaan 

Lahan Kelapa Sawit di Kabupaten Manokwari? 

2. Untuk mengetahui siapa yang diuntungkan dengan adanya Kebijakan 

Pemerintah Daerah tentang Pembukaan Lahan Kelapa Sawit tersebut. 

3. Untuk mengetahui  upaya Pemerintah Daerah dalam mengatasi dampak 

positif dan dampak negatif dari kebijakan tersebut. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Secara Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi terhadap 

Pemerintah setempat, masyarakat setempat dan menambah 

pengetahuan Penulis tentang relevansi kebijakan Pemerintah dengan 

situasi dan kondisi yang ada di Papua tempat Penulis melaksanakan 

penelitian. 

2. Manfaat Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi yang berguna 

bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat, dan diharapkan 
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memberikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Daerah di 

kabupaten Manokwari Papua Barat. 

E. Definisi Konseptual 

  Definisi konsep adalah sesuatu yang memberikan batasan penelitian dari 

istilah istilah  yang ada dalam judul skripsi. Hal semacam ini sagat penting, karena 

untuk menghingdari adanya berbagai penafsiran yang berbeda atas inti dan 

maksud dari sebuah judul. 

1. Lebih menekankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari dalam 

memberikan Kebijakannya tentang Pemukaan Lahan Kelapa Sawit, yang 

seharusnya memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat Kabupaten 

Manokwari bukan sebaliknya menyulitkan masyarakat setempat, serta 

bagaimana Pemerintah setempat mempersiapkan diri untuk meminimalkan 

dampak negatif dari Pembukaan Lahan Kelapa Sawit di Kabupaten  

Manokwari. 

a. Kebijakan  

  Menurut Setyodarmojo Soenarko,dalam bukunya berjudul Public Polici 

1998 mendefinisikan sebagai berikut: Kebijakan adalah suatu tindakan yang 

mengarah pada tujuan  yang di usulkan seseorang, kelompok atau pemerintah 

dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan - hambatan 

tertentu sehingga mencari peluang –peluang untuk mencapai tujuan yang di 

inginkan. Arti lain dari kebijakan adalah dimana semua usaha, perbuatan dan 

tindakan dengan mengatur, mempegaruhi atau langsung menetapkan jalanya 
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kebijakan-kebijakan baik sosial maupun ekonomi dalam suatu daerah atau 

wilayah.  

b). Kelapa sawit   

 Menurut Prof Saragi Bungarang dalam bukunya yang berjudul 

Panduan kelapa sawit 2002 mendefinisikan sebagai berikut Kelapa Sawit adalah 

tumbuhan industry penting penghasil minyak masak, miyak industry maupun 

bahan bakar (biodiesel), perkebunan yang menghasilkan keuntungan besar 

sehingga banyak hutan dan perkebunan lama dikonvensi menjadi Perkebunan 

Kelapa Sawit. 

1. Masalah Sosial 

 Masyarakat adalah orang yang akan memikmati dan mengalami secara 

langsung akan hasil dan dampak yang akan ditimbulkan dengan adanya 

pembukaan lahan kelapa sawit. 

C.  Definisi operasional 

Definisi operasional adalah definisi yang di dasarkan atas sifat – sifat hal yang di 

definisikan yang dapat di amati. Secara tidak langsung definisi operasional itu 

akan menunjuk alat pengambilan data yang di gunakan atau mengacu pada 

bagaimana mengukur suatu fariabel. Adapun dalam penelitian ini dapat suatu 

fariabel kemudian dijabarkan dalam bentuk indicator – indicator sebagai berikut: 

1. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Manokwari dalam usaha Pembukaan Lahan 

Kelapa Sawit. 
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a. Bidang perijinan dalam usaha meningkatkan Pendapatan Daerah  

b. Bidang perpajakan dalam usaha meningkatkan Pendapatan Daerah 

        c.    Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia  

  2. Pihak-pihak yang diuntungkan dengan adanya Pembukaan Lahan Kelapa           

Sawit. 

  a.  Pemerintah daerah  

a. Perusahaan/pengelolah 

b. Pemerintah Daerah dan Perusahan/Pengelolah 

c. masyarakat sekitar, Pemerintah Daerah dan perusahan/pengelolah 

3. Upaya Pemerintah dalam mengatasi dampak positif dan dampak negatif dari 

pembukaan lahan kelapa sawit. 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

  Penelitian ini bermaksud untuk mengakat, membahas dan mengulas 

dengan tuntas tentang Pembukaan Lahan Kelapa Sawit di kabupaten Manokwari 

Papua Barat, baik itu dari segi Kebijakan Pemerintah Daerah setempat maupun 

fenomena – fenomena alam yang diakibatkan oleh kesalahan manusia, yang 

ditemuka oleh penulis dilapangan. Jika dilihat dari pengembangan teori maka 

penelitian ini akan menggunakan metode penelitian deskriptif, dengan adanya 
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gambaran yang sistimatis, faktual dan akurat, mengenai fakta dan fenomena yang 

terjadi dilapangan, sehingga peneletian ini lebih mengarah kepada studi kasus 

yang diimplementasikan. 

 

2.  Lokasi Penelitian 

  Dalam penelitian mengenai Kebijakan Pemerintah Daerah tentang 

Pembukaan Lahan Kelapa Sawit, lokasi penelitiannya adalah di Wilayah 

Kabupaten Manokwari Distrik Sidey dan sekitarnya, Selain itu lokasi penelitian 

juga di Pemerintah Daerah setempat. Adapun yang menjadi alasan bagi Peneliti 

untuk memilih lokasi penelitian ini karena adanya pembukaan lahan Kelapa Sawit 

di lokasi setempat. 

3. Subjek Penelitian/ Responden 

     Subjek penelitian/responden yang akan diteliti antara lain: 

a. Pemerintah daerah Kabupaten Manokwari propinsi Papua Barat.  

b. Perusahan/pengelolah kelapa sawit di Kabupaten Manokwari Distrik     

Sidey: 

                1. Manejer oprasional Kelapa Sawit 

                2. Karyawan Perusahan Kelapa Sawit 
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      c.  Masyarakat di kawasan Perusahaan Kelapa Sawit: 

   1. Tokoh – tokoh masyarakat di kawasan Perkebunan Kelapa Sawit 

   2. Masyarakat di sekitar dikawasan Perkebunan Kelapa Sawit 

4. Jenis Data 

a. Data Primer 

  Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian 

dilapangan. Dimana nantinya Peneliti akan melakukan penelitian dan mencari 

data langsung kepada beberapa objek penelitian yaitu: Pemerintah setempat, 

Manejer perusahaan Kelapa Sawit, tokoh-tokoh masyarakat, dan masyarakat 

setempat. 

b. Data Skunder  

   Data sekunder adalah data yang dapat memberikan informasi dan data 

yang telah disalin, diterjemahkan atau dikumpulkan dari  sumber – sumber 

analisis, dan dibuat foto kopinya. Sumber data yang digunakan nantinya berasal 

dari literatur – literatur  yang digunakan oleh Penulis seperti: buku-buku, majalah, 

internet yang berkaitan dengan pembahasan permasalahan.  

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Teknik Observasi 

  Teknik pengumpulan data melalui teknik observasi yaitu cara 

pengumpulan data dengan cara mengamati gejala yang diteliti. Peneliti mengamati 
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gejala yang dipantau, dicatat, lalu dianalisis sehingga menghasilkan data yang 

dibutuhkan. Adapun yang diobservasi dilakukan untuk memperoleh informasi 

tentang: 

1. Hasil yang diperoleh dari masyarakat setempat dengan adanya 

pembukaan   lahan Kelapa Sawit. 

2. Pendapatan Daerah dengan adanya Pembukaan Lahan Kelapa Sawit. 

b. Teknik Interview (wawancara) 

         Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara 

komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data 

(pewawancara) dengan responden. Dalam penelitian ini digunakan sistem 

wawacara secara langsung yaitu Peneliti berhadapan langsung dengan responden 

untuk menanyakan hal-hal yang diinginkan secara lisan dan jawaban responden 

dicatat. 

c. Teknik Dokumentasi 

Dengan teknik dokumentasi ini Peneliti memperoleh data dengan sumber 

dokumen-dokumen yang dimiliki  oleh pemerintah setempat dan perusahaan di 

Kabupaten Manokwari Disrtik Sidey. 

6. Teknik Analisa Data dan Pengolahan Data 

         Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data tersebut  

disesuaikan dengan kebutuhan analisis yang menggunakan analisa kualitatif 
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deskripsi yang akan dikerjakan, dengan teknik pengumpulan data. Proses awal 

pengolahan data dimulai dengan melakukan observasi, dokumentasi, angket, dan 

hasil wawancara. yang kemudian dilanjutkan dengan proses editing terhadap 

setiap data yang masuk. Dalam editing, yang akan dikerjakan adalah meneliti: 

lengkap tidaknya data yang akan diisi, keterbacaan tulisan, kejelasan makna 

jawaban, kesesuaian atau pernyataan yang satu dengan pernyataan yang lain, 

relevansi jawaban dan keseragaman data. Setelah proses editing dilakukan proses 

coding, yang mengklasifikasikan jawaban responden menurut macamnya. 

Kemudian untuk memperjelas melihat kategori atau klasifikasi data tersebut, 

dibuat tabel frekuensi jawaban.   

 

   

 

 

 


