
 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

Pabrik kelapa sawit (PSB I) Pinang Tinggi pertama dibangun tahun 1984 yang 

berlokasi di desa Markanding Kabupaten Batanghari yang dipadukan dengan kerja sama 

terhadap masyarakat pulau jawa dalam program transmigrasi dengan pola kemitraan PIR-

Trans, yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup, pembangunan daerah yang merata 

di seluruh Indonesia, keseimbangan penyebaran penduduk, persatuan dan kesatuan bangsa, 

memperkuat pertahanan dan kesatuan nasional. 

Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu pendapatan utama bagi masyarakat 

Sungai Bahar karena sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai petani. 

Perkebunan kelapa sawit memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat Sungai 

Bahar,  dengan adanya pertanian kebun kelapa sawit, petani di Sungai Bahar memperoleh 

manfaat secara ekonomi berupa peningkatan pendapatan, membuka lapangan pekerjaan, 

dan adanya kepemilikan aset. Meskipun dapat meningkatkan perekonomian petani, namun 

berdasarkan presepsi masyarakat  perkebunan kelapa sawit  dapat mengakibatkan dampak 

negatif terhadap lingkungan berupa berkurangnya kuantitas tanah, pencemaran air, dan 

berkurangnya populasi satwa selain itu kegiatan industri berdampak pula terhadap 

lingkungan seperti pencemaran udara.   

Pada tahun 1997 pabrik mulai mengalami penurunan di sebabkan oleh beberapa 

konflik yang bersangkutan langsung dengan masyarakat Sungai Bahar dan melihat hal itu, 

beberapa tengkulak/toke sawit mulai muncul tahun 1997 untuk mengambil kepercayaan 

dari masyarakat, yang kemundian diikuti masuknya Perusahaan swasta ditahun 2000an 



 
 

sehingga menyebabkan persaingan dan menurunnya minat petani Sungai Bahar untuk 

menjual TBS nya ke pabrik kelapa sawit PSB I Pinang Tinggi. Sehingga pada tahun 2013 

terjadi gejolak dalam lingkungan pabrik dan semakin memburuk serta mengalami kerugian, 

pada penghujung tahun 2016 pabrik PKS Pinang Tinggi resmi ditutup. 

 

5.2  Saran 

Berdasarkan kesimpulan membuktikan bahwa dengan adanya pabrik PKS Pinang 

Tinggi petani di Sungai Bahar memperoleh manfaat secara ekonomi berupa peningkatan 

pendapatan dan mengurangi jumlah pengangguran di Sungai Bahar. Meskipun dapat 

meningkatkan perekonomian petani, perkebunan kelapa juga memberikan dampak negatif 

terhadap lingkungan berupa berkurangnya kuantitas tanah, pencemaran air, dan 

berkurangnya populasi satwa selain itu kegiatan industri berdampak pula terhadap 

lingkungan seperti pencemaran udara.   

Mengacu pada hal tersebut, penulis mencoba memberi saran: 

1. Perlu membangun sistem pengolahan limbah dengan baik dimana pengolahan itu 

mengahsilkan limbah yang bermanfaat dan tidak bermanfaat. Misalnya, menjadikan 

tandan menjadi pupuk kompos. 

2. Mencari alternatif lain untuk mengurangi dampak lingkungan agar tidak bertambah 

serius dari pengolahan sampai penanggulangan limbah perkebunan. 

 


