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-----------------------------------------------------------------------------------------Abstrak
Harus kita akui bahwa paradigma pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan melalui peningkatan
ekonomi telah memberikan berbagai kemajuan, namun dibalik keberhasilan itu pembangunan tersebut telah
membawa berbagai dampak yang negatif. Momentum pembangunan dicapai dengan pengorbanan (at the
expense of) deteriosasi ekologis, penyusutan sumber daya alam, timbulnya kesenjangan sosial dan
dependensi.
<br /><br />
Nampak dengan jelas bahwa pembangunan yang hanya berorientasi pada upaya mengejar pertumbuhan
yang sering disebut dengan pembangunan konvensional dilakukan semata-mata untuk kepentingan manusia,
yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia tanpa memperhatikan masalah lingkungan.
Dengan demikian pembangunan yang berwawasan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan yang
didalamnya memuat keserasian, keselarasan dan keseimbangan hubungan antara manusia dengan
lingkungan hidupnya merupakan faktor penting dalam menunjang lajunya pembangunan, diarahkan untuk
mengatasi dampak negatif dari pola pembangunan dengan pendekatan pertumbuhan (pola konvensional).
<br /><br />
Demikian halnya dengan pembangunan waduk PLTA Koto Panjang di Kabupaten Lima Puluh Kota,
Propinsi Sumatera Barat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan
sumber energi listrik, tanpa disadari telah menimbulkan dampak terhadap kehidupan masyarakat yang
berada di sekitar waduk. Oleh karena itu masalah yang diteliti dalarn penulisan tesis ini adalah apa dampak
yang ditimbulkan oleh pembangunan waduk PLTA Koto Panjang terhadap kehidupan masyarakat di sekitar
waduk khususnya dilihat dari perubahan mata pencaharian.
<br /><br />
Penelitian ini didasarkan pada beberapa kasus yang terjadi di beberapa daerah, seperti di Kedung Ombo.
Dimana di daerah tersebut telah dibangun waduk/bendungan yang akhirnya telah menimbulkan dampak
terhadap masyarakat yang berada di sekitar waduk. Dampak yang ditimbulkan antara lain hilangnya mata
pencaharian, hilangnya tempat tinggal, hilangnya fasilitas kesehatan dan pendidikan, terganggunya pola
kekerabatan, perubahan sistem nilai dan perubahan budaya. Pembangunan waduk PLTA Koto Panjang
diyakini juga telah menimbulkan dampak terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat di sekitar waduk
khususnya dilihat dari perubahan mata pencaharian.
<br /><br />
Oleh karena itu penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dampak pembangunan waduk PLTA Kota
Panjang terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat khususnya dilihat dari perubahan mata pencaharian
masyarakat di sekitar waduk dan juga mengkaji jenis-jenis mata pencaharian yang muncul setelah
pembangunan waduk PLTA Koto Panjang serta mendeskripsikan/menggambarkan perubahan-perubahan

yang terjadi akibat perubahan mata pencaharian sebagai dampak dari pembangunan waduk PLTA Kota
Panjang.
<br /><br />
Hasil penelitian menunjukkan pertama, telah terjadi perubahan jenis-jenis mata pencaharian masyarakat
setelah pembangunan waduk PLTA Kota Panjang. Yang dulunya sebelum pembangunan waduk mata
pencaharian masyarakat sebagian besar adalah petani karet, setelah pembangunan waduk mata pencaharian
mereka terjadi perubahan, diantaranya adalah peternak ikan, tukang ojek, pedagang, tukang bangunan dan
penjahit pakaian. Kedua, telah terjadi beberapa perubahan akibat perubahan mata pencaharian masyarakat,
diantaranya adalah perubahan keterampilan, perubahan wawasan bisnis dan keterlibatan wanita, perubahan
penghasilan dan pola konsumsi serta perubahan kebiasaan hidup.
<br /><br />
Dengan demikian pembangunan waduk PLTA Koto Panjang telah menimbulkan dampak terhadap
kehidupan sosial ekonomi masyarakat, hal ini ditunjukkan dari perubahan jenis-jenis mata pencaharian dan
perubahan-perubahan akibat perubahan mata pencaharian, diantaranya perubahan keterampilan, perubahan
wawasan bisnis dan keterlibatan wanita, perubahan penghasilan dan pola konsumsi serta perubahan
kebiasaan hidup.
<br /><br />
Oleh karena itu diperlukan program dari pemerintah daerah untuk membantu masyarakat yang terkena
dampak pembangunan waduk PLTA Koto Panjang. Program-program tersebut dapat berupa pemberian
penyuluhan di bidang perikanan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan masyarakat, pemberian
bantuan modal bagi pedagang yang kekurangan modal usaha, pemberian sembako bagi yang berpenghasilan
rendah.

