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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara agraris dan maritim yang kehidupan 

ekonominya tidak dapat terlepas dari sektor pertanian, terutama sebagai penyedia bahan 

pangan bagi seluruh masyarakat serta menopang pertumbuhan industri dalam hal penyediaan 

bahan baku industri. Sub sektor perkebunan sebagai bagian dari sektor pertanian yang 

memberikan kontribusi besar dalam perekonomian Indonesia. Secara umum tanaman 

perkebunan mempunyai peranan yang besar, terutama dalam penyediaan lapangan kerja.1 

Pertanian kelapa sawit telah dimulai pada tahun 1911 dengan dibudidayakan kelapa 

sawit secara komersial. Pendiri perkebunan kelapa sawit yang pertama di Indonesia adalah 

seorang berkebangsaan Belgia yang bernama Adrien Hallet. Budidaya perkebunan kelapa sawit 

yang pertama di Indonesia berlokasi di Pantai Timur Sumatera (Deli) dan Aceh sejak saat itu 

mulai menyebar keseluruh Indonesia.2 

Memasuki pemerintahan orde baru, pembangunan diarahkan dalam rangka 

menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan kesejahtraan masyarakat, dan sebagai sektor 

penghasil devisa negara. Pemerintahan terus mendorong pembukaan lahan baru untuk 

perkebunan. Sampai dengan tahun 1980 luas lahan mencapai 294.560 ha.3 Kebun dan industri 

 
1Ahmad Mukhlisin dkk, Analisis Kotribusi Pendapatan Usaha Kopra Teerhadap Kebutuhan Hidup 

Layak (KHL) di Desa Polewali Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sumatera Barat, 

Universitas Tadulako, Palu, Sumatera Utara 2016, hlm.304 
2Pabrik kelapa sawit deli (Kajian arkeologi social, ekonomi, dan budaya dalam perindustrian) 

(http//:www.ayyarukaburreu.wordpress.com), Diakses pada 17 september 2019 pukul 17.40 WIB, 2017 
3 Yan Fauzi, dkk, Kelapa Sawit: Budidaya, Pemanfaatan Hasil & limbah, Analisis Usaha & Pemasaran, 

Penebar Swadaya, Juli 2002 hal. 39 

http://www.bukabuku.com/searches/index/brand:Penebar%20Swadaya
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kelapa sawit menyerap lebih dari 4.5 juta petani dan tenaga kerja dan menyumbang sekitar 4.5 

persen dari total nilai ekspor nasional (Suharto, 2007).4  

Hal ini didukung oleh kebijakan pemerintah yang melaksanakan program perkebunan 

inti rakyat perkebunan (PIR-bun). Dalam pelaksanaannya, perkebunan besar sebagai inti 

membina dan menampung hasil perkebunan rakyat di sekitarnya yang menjadi plasma.5 

Perkembangan perkebunan semakin pesat lagi setelah pemerintah mengembangkan program 

lanjutan yaitu PIR-Transmigrasi6 sejak tahun 1986. Program tersebut berhasil menambah luas 

lahan dan produksi kelapa sawit.7 

Transmigrasi di Provinsi Jambi telah dimulai pada masa kolonisasi. Keberhasilan 

kolonisasi di Lampung yang pada mulanya merupakan daerah percobaan terutama dalam 

penyediaan pangan, telah memotivasi pemerintah Belanda untuk meningkatkan produksi 

pangan tersebut dengan mengembangkan daerah kolonisasi termasuk ke daerah Jambi. 

Pelaksanaan program kolonisasi dimulai  pada tahun 1940 yang ditandai dengan pengiriman 

506 kepala keluarga dengan 1.945 jiwa dari Pulau Jawa menuju daerah Bangko Tabir dekat 

Rantau Panjang desa Margoyoso. Kolonisasi pada masa tersebut bersifat kolonisasi pertanian, 

yaitu penyediaan buruh murah untuk pembangunan pertanian dalam jangka panjang.8 

 
4 Yasni Dwi Malisawati, Dampak Keberadaan Industri Kelapa Sawit Terhadap Tata Lingkungan 

Permukiman Di Desa Kumasari Kabupaten Mamuju Utara, (Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin 

Makassar), Makasar, 2017 
5Petani plasma adalah para petani yang ikut dalam program transmigrasi pemerintah yang dijalankan 

pada tahun 1983 atau Perkebunan Inti Rakyat yang dikenal PIR-trans 
6 Transmigrasi dimulai dengan adanya program kolonisasi oleh pemerintah Hindia Belanda pada masa 

politik etis. Melalui kolonisasi ini, terjadilah migrasi tidak spontan (migrasi secara sistematis) yang disebabkan 

oleh kebijakan Belanda Kebijakan perpindahan penduduk ke luar daerahnya ini kemudian dilanjutkan dibawah 

pemerintahan RI dengan nama transmigrasi. Kebijakan ini dimulai pada awal 1950 dengan tibanya transmigran-

transmigran pertama di Sumatera Selatan. 
7 Yan Fauzi, Op. Cit., hal. 39 
8 Junaidi, “Perkembangan Desa-Desa Eks Transmigrasi Dan Interaksi Dengan Wilayah Sekitarnya Serta 

Kebijakan Ke Depan (Kajian Di Provinsi Jambi)” Tesis. SEKOLAH PASCA SARJANA INSTITUT 

PERTANIAN BOGOR BOGOR 2012. 141 
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Perkebunan kelapa sawit di Sungai Bahar telah dibangun jauh sebelum adanya pabrik 

dan masyarakat transmigrasi yaitu tepatnya pada tahun 1977 dengan luas lahan 11.333.333 ha.9 

Kemudian barulah disusul dengan pembangunan Pabrik pada tahun 1984 yang terletak di Desa 

Markanding10 serta diikuti dengan masuknya masyarakat Transmigrasi gelombang pertama di 

Sungai Bahar pada tahun 1984-1985 di desa Suka Makmur,11 yang bertujuan untuk 

meningkatkan taraf hidup, pembangunan daerah, keseimbangan penyebaran penduduk, 

pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia, pemanfaatan sumber daya alam dan 

tenaga manusia, kesatuan dan persatuan bangsa, memperkuat pertahanan dan keamanan 

nasional12 yaitu melalui program transmigrasi yang dipadukan dengan program pembangunan 

perkebunan kelapa sawit dengan tujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat 

dengan pola kemitraan antara perkebunan besar dan perkebunan rakyat.13  

Pada tahun 1993 pembangunan transmigrasi di Provinsi Jambi diarahkan pada 

pembangunan daerah, penataan penyebaran penduduk yang serasi dan seimbang serta 

peningkatan mutu kehidupan penduduk, dengan berpegang pada Rencana Umum Tata Ruang 

Daerah dan wilayah serta memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.14 

Pola perkebunan tersebut dikenal dengan pola PIR-Plasma. Dalam program kemitraan 

antara perkebunan besar dan perkebunan transmigrasi, plasmanya adalah peserta Program 

Transmigrasi sehingga akhirnya Pola Perkebunan Kelapa Sawit PTPN VI Sungai Bahar ini 

 
9 PT PERKEBUNAN NUSANTARA VI (PERSERO) PSB I PINANG TINGGI, Selayang pandang PSB 

I, sungai bahar, Jambi 2011, hal 4 
10 Hasil wawancara bapak Gasambowo Daely selaku pekerja/karyawan PKS Pinang Tinggi bagian Power 

House (kamar mesin), 26 Februari 2020 pukul 9:30 WIB 
11 BPPD Provinsi Jambi & BPS Provinsi Jambi, Jambi Dalam Angka 2001, Jambi, Juni 2002. 
12 Warta Massa, 29 Desember 1993, hlm. 5. 
13 Richi Rivay Sitorus dkk, Analisis Integrasi Harga TBS Dinas Perkebunan dan Harga Pembelian TBS 

Petan Kelapa Sawit di Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi, Program Studi Agribisnis Fakultas 

Pertanian Universitas Jambi, Jambi 
14 Warta Massa, Op. Cit., hlm. 5. 
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disebut dengan Pola PIR-Trans. Terdapat dua pola kemitraan transmigrasi Sungai Bahar yaitu 

PIR-Sus dan PIR-Trans dimana perbedaannya hanya terletak pada pembagian tanahnya.15 

Kehidupan masyarakat Sungai Bahar pada umumnya adalah petani hal ini lah yang 

menyebabkan pembangunan pabrik kelapa sawit memiliki peran yang penting bagi masyarakat 

Sungai Bahar sebagai pengolah TBS Plasma selain hal itu, masyarakat  Sungai Bahar sangat 

bergantung pada pabrik PSB I dikarenakan pada tahun 1987 hingga tahun 1996 Sungai Bahar 

hanya memiliki satu pabrik untuk pengolahan kelapa sawit.16 Selain itu juga, bagi Indonesia 

industri minyak sawit memiliki peran antara lain penghasil devisa terbesar, lokomotif 

perekonomian nasional, kedaulatan energi, pendorong sektor ekonomi kerakyatan, dan 

penyerapan tenaga kerja.17 

Disamping sumbangan ekonominya yang relatif tinggi, tetapi pertanaian juga 

menyumbangkan masalah alam sekitar (lingkungan), sosial dan ekonomi, hal itu bukan 

merupakan alasan untuk tidak perlu membangun, melainkan pembangunan tersebut diusahakan 

menekan sekecil-kecilnya dampak negatif dan mengekspos sebesar-besarnya dampak 

positifnya. Pertanian adalah industri utama di dunia yang mengancam alam sekitar. 

Dalam sektor perekonomian, pada tahun 2001 masyarakat Sungai Bahar dirasa sudah 

mampu hidup lebih layak dengan meningkatnya pendapatan petani dan terliahat kemajuan yang 

lebih baik selama kurun waktu 10 tahun lebih akibat dari kegiatan perkebunan kelapa sawit, 

selain hal itu dapat juga dilihat dari pembentukan Kecamatan sebagai bentuk pembangunan 

pemerintahan ke arah yang lebih baik.18 Namun pada tahun 2016 akhir pabrik PSB I Pinang 

Tinggi telah resmi berhenti beroperasi disebabkan oleh persaingan dan menurunnya minat 

 
15 Hasil wawancara Poniman Selaku Staf Kantor Unit Penyuluhan Transmigrasi tahun 1988-1994, 6 

Desember 2019 pukul 10:00 WIB. 
16 Hasil wawancara Deflisar Nasution karyawan PKS Pinang Tinggi selaku KRANI I SDM Umum. 
17 Jan Horas V. Purba dan Tungkot Sipayung, Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia Dalam Perspektif 

Pembangunan Berkelanjutan, STIE Kesatuan Bogor, Juni 2017 Vol. 43 No.1, hlm.82 
18 Warta Massa, 29 Desember 1993, hlm. 5. 
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petani Sungai Bahar untuk menjual TBS nya ke PSB I Pinang Tinggi sehingga pabrik kelapa 

sawit mengalami keterpurukan dan akibatnya pabrik berhenti beroperasi. 

Hal ini lah yang menjadi latar belakang penulis untuk mengetahui sejarah, 

perkembangan, dan pengaruh dari aktivitas pertanian yang di latar belakangi oleh kerja sama 

pemerintah dengan masyarakat melalui PTPN VI dengan pembangunan perkebunan dan  

pabrik pengolahannya yaitu pabrik PSB I Kecamatan Sungai Bahar.19 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang diatas maka penulis mengarahkan tulisan ini dengan 

rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana Sejarah dan perkembangan PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) 

Unit PSB I Kecamatan Sungai Bahar 1987-2016? 

2. Bagaimana Pengaruh PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit PSB I 

Kecamatan Sungai Bahar terhadap kehidupan ekonomi masyarakat? 

 

1.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka dalam penulisan ini perlu dibuat 

pembatasan spasial dan temporal. Dalam batasan spasial penelitian ini dilaksanakan di Pabrik 

PSB I Pinang Tinggi kecamatan Sungai Bahar kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi. Batasan 

temporal dalam penelitian ini yaitu tahun 1987-2016. Pada tahun 1987 pabrik kelapa sawit PSB 

I Pinang Tinggi mulai beroperasi, dan pada tahun 2016 pabrik tersebut sudah tidak berproduksi. 

 

 

 

 
19 Hasil wawancara Khairul Anwar karyawan PKS Pinang Tinggi selaku Unit KRANI Tekhnik Umum, 

27 Februari 2020 pukul 08.30 WIB. 
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk : 

1. Mengetahui Sejarah dan perkembangan PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) 

Unit PSB I Kecamatan Sungai Bahar1987-2016 

2. Mengetahui Pengaruh PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit PSB I 

kecamatan Sungai Bahar terhadap kehidupan ekonomi masyarakat 

1.4.2 Manfaat Penelitian  

− Manfaat secara akademik: 

1. Dapat menambah penulisan historiografi tentang sejarah industri perkebunan kelapa 

sawit, khusunya tentang pengaruh Pabrik Kelapa Sawit PSB I terhadap masyarakat 

Sungai Bahar dari tahun 1987-2016 

2. Hasil penelitian dapat dijadikan rujukan untuk penulisan mengenai sejarah 

perkebunan di Kecamatan Sungai Bahar. 

3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan bermanfaat bagi 

Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Jambi sebagai sumbangan untuk pengembangan pengetahuan tentang Sejarah PT. 

Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit PSB I Kecamatan Sungai Bahar. 

− Manfaat secara praktis: 

Bagi penulis, manfaat praktis yang diharapkan adalah seluruh penelitian ini serta 

hasil yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan 

tentang sejarah perkebunan dan pabrik kelapa sawit PSB I Kecamatan Sungai Bahar, serta 

pengaruh aktifitas perindustrian kelapa sawit tersebut terhadap lingkungan dan kehidupan 
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sosial ekonomi. Bagi pembaca dapat menambah pengetahuan tentang sejarah perindustian 

dan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Jambi. 

 

1.5 Tinjauan Pustaka  

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian 

terdahulu. Dari hasil penelusuran terdahulu peneliti memperoleh beberapa penelitian. Buku 

pertama yang digunakan sebagai referensi yaitu ”Sejarah Perkebunan Indonesia: Kajian 

Sosial-Ekonomi” karya Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo yang memiliki tebal halaman 

XXII + 187 hlm yang diterbitkan oleh Aditya Media Yogyakarta tahun 1994 Yogyakarta.20 

Buku ini berisi mengenai perkembangan sejarah perkebunan Indonesia. Dalam buku ini 

menjelaskan perkebunan hadir sebagai perpanjangan dari sistem perekonomian kolonial. 

Perkebunan pada awal perkembangannya hadir sebagai sistem perekonomian baru yang semula 

belum dikenal, yaitu sistem prekonomian pertanian komersial (Commercial agriculture) yang 

bercorak konlonial. Sistem perkebunan telah memperkenalkan berbagai pembaharuan dalam 

sistem perekonomian pertanian yang membawa dampak perubahan penting terhadap 

kehidupan masyarakat tanah jajahan atau negara-negara berkembang. Karena itu 

perkembangan perkebunan di negara-negara berkembang berkaitan erat dengan proses 

modernisasi. 

Dalam buku ini pula menjelakan perkebunan saat berakhirnya reformsi, Indonesia 

menghadapi keadaan ekonomis yang kurang menguntungkan antara lain mewarisi keuangan 

Federladen RI Yogyakarta dengan defisit besar. Dengan  pecahnya Perang Dunia II perusahaan 

perkebunan yang terutama terarah kepada ekspor dan impor, melahirkan kecendrungan inflasi 

kuat bahkan tidak seimbang antara ekspor dan impor, dan adanya ketergantungan kepada 

 
20 Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, Sejarah Perkebunan Indonesia: Kajian Sosal Ekomomi, Aditya 

Media Yogyakarta, Yogyakarta, 1994, hlm. 166-173 
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pasaran dunia. Hal ini yang menyebabkan proses pemulihan perkebunan berjalan lambat, dan 

selama perang sehingga menyebabkan kemerosotan produksi komoditi perkebunan. 

Kencenderungan yang menggembirakan ialah, bahwa usaha rakyat dalam 

memproduksi komoditi perkebunan semakin luas. Di dalam negeri juga mulai tumbuh pasaran 

bersama dengan pertumbuhan konsumsi dan industri berbagai komoditi, pada tahun 1952, 98% 

perkebunan karet 88% dari perkebunan kelapa sawit sudah dalam operasi lagi . 

 Buku kedua yang dijadikan referensi yaitu “Nasionalisme di Perusahaan Nasinalisasi: 

Menuju Profesionalisme Perusahaan BUMN Perkebunan” karya Christian Orchad Perangin-

angin SH.,MKn yang diterbitkan oleh Bhuana Ilmu Populer tahun 2017 Jakarta. Buku ini berisi 

mengenai perjalanan panjang BUMN khususnya perkebunan sawit, karet dan kakao.21 

Dalam buku ini pula menjelaskan tentang perkebunan dari masa ke masa, dimana yang 

menjadi pokok pembahasan ialah perkebunan sawit dan karet yang menjadi komoditi 

unggulan. Pada priode tahun 1998-2003 dari segi produksi kakao mengalami penurunan serta 

harga jualnya pun menurun. Dilain pihak harga jual hasil produksi kelapa sawit dan karet 

berfluktuasi, namun trennya meningkat. Sehingga tampak adanya kecenderungan yang lebih 

baik untuk terus mengembangkan penglolaan kelapa sawit dan karet. Komoditi sawit dan karet 

mampu membuka cakrawala baru perkebunan Indonesia. Akumulasi sejarah telah 

menunjukkan kekuatan modal, manajemen, penelitian, dan penemuan benih unggul, 

pendidikan khusus, hingga pemasaran, untuk menegakkan perkebunan lebih kokoh. 

 Ketiga proposal yang berjudul“Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia Dalam Perspektif 

Pembanguan Berkelanjutan” oleh, Jan Horas V. Purba & Jan Horas V. Purba. Palm STIE 

Kesatuan Bogor 2017. Proposal ini membahas mengenai fungsi perkebunan kelapa sawit, 

 
21 Christian Orchard Perangin-angin SH.,MKn, Menuju Profesionalisme Perusahaan BUMN 

Perkebunan,BhuanaIlmu Populer, Jakarta, 2017, hlm. 125-126. 
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sejarah perkembangan industri minyak sawit Indonesia serta kontribusi terhadap pembangunan 

berkelanjutan, baik secara ekonomi, sosial, maupun ekologi.22 

Pertanian berkelanjutan memberi makna bahwa pertanian berkelanjutan merupakan 

sebuah pengelolaan dan konservasi sumber daya alam yang bertujuan menjamin keberlanjutan 

sumber daya lahan, air, serta sumber genetik tanaman dan hewan yang dilakukan secara baik 

dan layak. Dalam segi ekonomi antara lain mendorong pertumbuhan ekonomi dalam segi sosial 

yaitu mengurangi tingkat kemiskinan. Peranan ekologis dari perkebunan kelapa sawit 

mencakup pelestarian daur ulang karbon dioksida dan oksigen. 

 

1.6 Kerangka Konseptual 

Penelitian ini berjudul “PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit PSB I Sungai 

Bahar Tahun 1987-2016”. Penelitian ini mencakup mengenai sejarah sosial ekonomi. Sejarah 

sosial memiliki garapan yang sangat luas dan beragam-ragam. Kebanyakan sejarah sosial juga 

mempunyai hubungan yang sagat erat dengan sejarah ekonomi, Sehingga menjadi sejarah 

sosial ekonomi. Tulisan Marc Bloch, Frech Rural History, misalnya, bukan semata-mata 

sejarah dari petani, tetapi juga masyarakat desa dalam arti sosial ekonomi.23 Secara singkat 

sejarah ekonomi mempelajari manusia sebagai pencari dan pembelanja. Jadi sejarah ekonomi 

bukanlah interpretasi ekonomis terhadap sejarah yang termasuk dalam sejarah pada umumnya. 

Sejarah ekonomi harus spesifik sejarah dari satuan yang kongkret dan khusus. 

Semua itu mengenai sejarah ekonomi pada umumnya, terutama dalam konteks ekonomi 

industrial. Maka industri perkebunan kelapa sawit termasuk kedalam kajian sejarah sosial 

ekonomi dikarenakan industri perkebunan kelapa sawit disamping meningkatkan ekonomi 

 
22 Jan Horas V. Purba dan Tungkot Sipayung, Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia Dalam Perspektif 

Pembangunan Berkelanjutan, STIE Kesatuan Bogor, Juni 2017 Vol. 43 No.1, hlm. 82 

23 Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah, Universitas Gadjah Mada, 2003, hlm. 39-41 
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masyarakat, industri perkebunan kelapa sawit memberikan perubahan kehidupan sosial 

masyarakat. 

Sejarah sosial menjadikan masyarakat secara keseluruhan sebagai bahan garapan, 

sehingga hal yang berkaitan mengenai kemiskinan, perbanditan, kelimpah-ruahan, 

pertumbuhan penduduk, migrasi, maupun fakta sosial yang tidak terbendung dari pembahasan. 

Maka dari itu, sejarah sosial bersifat kompleks. Begitu pula sejarah ekonomi memiliki ciri-ciri 

seperti, dalam bidang produksi masyarakat terlibat dalam produksi agraria, penduduknya harus 

lebih dari separuhnya terlibat dalam pertanian, ada kekuasaan negara dan lapisan penguasanya 

ada pemisah antara desa dengan kota dan sebagainya.24 

Industri perkebunan kelapa sawit termasuk dalam institusi sosial dan juga termasuk 

dalam kriteria ekonomi. Institusi sosial sendiri merupakan suatu organisasi yang ada dan 

pembentukannya berdasarkan atas tujuan yang kemudian hari akan bersinggungan dengan 

masyarakat. Industri perkebunan kelapa sawit berperan sebagai institusi sosial, dimana 

masyarakat terlibat dalam produksi agraria, dan kedua keriteria tersebut sangat melekat pada 

masyarakat.  

 

1.7 Metode Penelitian 

 Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan historis. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah, yaitu heuristik, kritik 

sumber, interpretasi, dan historiografi. 

Penelitian ini memiliki batasan waktu yaitu tahun 1987-2016 yang memungkinkan 

pengumpulan data hanya terfokus pada jenjang waktu tersebut saja, dan data-data yang 

melebihi atau mengurangi jenjang waktu tersebut, hanya akan menjadi data tambahan atau data 

 
24 Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah, Universitas Gadjah Mada, 2003. hlm. 91-95 
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penunjang penelitian ini. Sumber-sumber yang dikumpulkan dari berbagai kriteria, mulai dari 

sumber tertulis seperti, buku, arsip daerah, artikel, surat kabar, dan juga sumber sejarah lisan 

dari wawancara berbagai orang yang mengetahui atau memiliki keterkaitan dengan penelitian.  

Heuristik, merupakan tahapan pertama dalam penelitian yaitu proses mencari dan 

mengumpulkan sumber atau data yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas. Heuristik 

merupakan pekerjaan pokok dalam penelitian, karena sumber atau data merupakan hal yang 

akan menjadi isi dalam sebuah peneltian. Sumber penelitian sejarah terbagi menjadi 2, yaitu 

sumber primer dan sumber sekunder. 

Sumber primer pada penelitian ini adalah, dokumen Pemerintah, Peraturan Daerah 

Kabupaten Muaro Jambi Nomor 39 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kecamatan Sungai 

Bahar dan laporan kegiatan magang Hadiyanto Ignatius Saragih program studi 

Agroekoteknologi Universitas Jambi. Hasil kegiatan magang berupa tata cara produksi kelapa 

sawit hingga pengelolaan limbah, dan juga berupa beberapa foto-foto bagian dalam pabrik PKS 

tahun 2013. Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah, buku Sartono Kartodirdjo dan Djoko 

Suryo, yang berjudul Sejarah Perkebunan Indonesia: Kajian Sosial Ekonomi, yang diterbitkan 

oleh Aditya Media Yogyakarta tahun 1994 dan surat kabar Independet tahun 1999-2002 yang 

berkaitan dengan penelitian serta jurnal-jurnal ilmiah mengenai industri dan perkebunan kelapa 

sawit dan beberapa karya ilmiah seperti skripsi yang memuat tema yang relevan dengan 

penelitian, dan beberapa situs internet yang berkaitan dengan penelitian ini. 

 Apabila dikaitkan dengan penelitian ini, maka sumber yang paling banyak digunakan 

adalah sumber tertulis berupa dokumen Setelah mengumpulkan sumber, maka tidak secara 

otomatis sumber-sumber tersebut bisa secara keseluruhan digunakan. Langkah selanjutnya 

adalah melakukan kritik terhadap sumber sejarah yang didapatkan. Pada tahapan ini, sumber 

yang telah di kumpulkan pada kegiatan heuristik, dilakukan verifikasi agar kebenaran datanya 
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terjamin. Dalam sumber mengatakan bahwa verifikasi pada penelitian sejarah identik dengan 

kritik sumber yaitu  kritik eksternal dan kritik internal.25 Kritik eksternal yaitu mencari 

otentisitas atau keotentikan (keaslian sumber) dan kritik intern yang menilai apakah sumber itu 

memiliki kredibilitas (kebisaan untuk dipercaya) atau tidak. 

 Kritik sumber umumnya dilakukan terhadap sumber-sumber pertama. Kritik eksternal 

yang dimaksud dalam penelitian sejarah adalah cara melakukan verifikasi atau pengujian 

terhadap aspek-aspek luar dari sumber sejarah. Adapun yang dimaksud dengan kritik eksternal 

adalah suatu penelitian atas asal-usul dari sumber, suatu pemeriksaan atas catatan atau 

peninggalan itu sendiri untuk mendapatkan semua informasi yang benar, dan untuk mengetahui 

apakah ada suatu waktu sejak asal mulanya sumber itu telah diubah oleh orang-orang tertentu 

atau tidak. Sementara itu yang dimaksud dengan kritik internal adalah kritik yang dilakukan 

dengan memperhatikan dua hal yaitu penilaian intrinsik terhadap sumber-sumber, dan 

membanding-bandingkan kesaksian dari berbagai sumber agar sumber dapat dipercaya 

(diterima  kredibilitasnya).  

 Terkait dengan penelitian ini, maka sumber yang digunakan lebih didominasi ke 

sumber tertulis kemudian sumber lisan. Cara melakukan kritik internal sumber lisan adalah 

perbandingan melalui wawancara simultan yaitu perbandingan kesaksian sumber lisan dengan 

mewawancarai banyak sumber yang meliputi pelaku dan penyaksi sejarah.26 

 Tahap selanjutnya yang dilakukan adalah interpretasi. Dalam interpretasi sejarah, 

sejarawan berusaha menguraikan setiap informasi yang sudah melewati tahapan verifikasi dan 

kemudian dapat menyatukannya menjadi sebuah deskriptif sejarah yang utuh dengan cara 

membandingkan data guna menyingkap peristiwa mana yang terjadi dalam waktu yang sama, 

 
25 Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah, (Yogyakarta: Bentang, 2005), hlm. 12.  
26 Ibid. hlm 12 
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terkadang diperlukan pula dugaan yang dibayangkan dari data yang ada dan berusaha untuk 

menemukan penjelasannya sesuai dengan dugaan tersebut.27 

 Tahap akhir penelitin ini adalah historiografi. Historiografi merupakan penulisan dan 

pemaparan hasil penelitian sejarah yang dilakukan dengan data-data yang telah diverifikasi dan 

di interpretasi sebelumnya. Penulisan sejarah menggunakan pedoman ejaan yang 

disempurnakan dengan tambahan Footnote untuk memperjelas penjelasan dan sumber-sumber 

tulisan. 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

Penulisan penelitian ini didasarkan pada sistematika yang sederhana dengan tujuan 

menjelaskan masalah yang ada, yang akan dibahas pada bab-bab selanjutnya. Untuk 

mendapatkan gambaran singkat materi yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka dapat 

dilihat dalam sistematika sebagai berikut:  

 BAB I, merupakan bab Pendahuluan dalam proposal ini. Bab pendahuluan ini 

menguraikan tentang (1) Latar Belakang Masalah, (2) Rumusan Masalah,     (3) Ruang Lingkup 

Penelitian, (4) Tujuan dan Manfaat Penelitian, (5) Tinjaun Pustaka, (6) Kerangka Konseptual, 

(7) Metode Penelitian, dan (8) Sitematika Penulisan. 

 BAB II, mengenai gambaran umum Sungai Bahar, meliputi uraian mengenai (1) letak 

geografis, (2) kondisi demografi, (3) kondisi ekonomi. 

 BAB III, menjelaskan mengenai perkembangan PSB I PTP Nusantara VI, meliputi 

uraian mengenai (1) sejarah umum PTPN VI,  (2) sejarah umum PSB I Pinang Tinggi, (3) 

perkembangan PSB I Pinang Tinggi. 

 
27 Dudung Abdurahman, Metodologi Penelitian Sejarah, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), hlm. 74-75 
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 BAB IV, berisi tentang Pengaruh Berdirinya PSB I Nusantara VI, meliputi uraian 

mengenai (1) pengaruh PSB I Pinang Tinggi terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Sungai 

Bahar (2) pengaruh PSB I Pinang Tinggi terhadap lingkungan. 

BAB V, Penutup, berisi Kesimpulan dan Saran penelitian. Pada Bab ini akan 

menguraikan kesimpulan yang di dapat terkait dengan penelitian yang dilakukan. Kesimpulan 

merupakan jawaban atas pertanyaan dalam rumusan masalah yang telah ditentukan 

sebelumnya 

 


