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Bagian I; Transformasi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat 

Globalisasi, Pembangunan dan Pemberdayaan Daerah 

Di masa yang akan datang, masyarakat kita jelas akan menghadapi banyak perubahan 
sebagai akibat dari kemajuan yang telah dicapai dalam proses pembangunan 
sebelumnya,kemajuan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaruh 
globalisasi. Satu hal yang tidak mungkin dihindari adalah kegiatan pembangunan 
nasional akan semakin terkait erat dengan perkembangan internasional. 

Secara teoritis, kegiatan pembangunan nasional suatu bangsa yang menjadi bagian tak 
terpisahkan dari perkembangan internasional akan menumbuhkan apa yang lazim 
disebut dengan global governance. oleh Karena itu, persoalan-persoalan ekonomi dan 
politik semakin sukar dipecahkan dalam bingkai atau pola pikir Negara-bangsa (Nation-
State). Persoalan-persoalan ekonomi dan politik yang dihadapi oleh suatu Negara 
bukan hanya milik atau menjadi beban dari persoalan-persoalan ekonomi dan politik 
Negara-negara lain. Persoalan-persoalan tersebut menjadi bersifat internasional atau 
berskala global berkembang di tingkat lokal. 

Dewasa ini, pada kenyataannya, hal itu telah menjadi kecenderungan itu dapat dilihat 
pada dua hal berikut. Pertama, kegiatan pembangunan masyarakat sudah semakin luas 
dan menembus batas-batas administrative. Kedua, unit-unit sosial telah tumbuh 
semakin kompleks dan konsekuensinya kemudian adalah semakin sulitnya menemukan  
kultural suatu masyarakat. 

Namun demikian, pada saat aktivitas pembangunan masyarakat tidak dapat dilepaskan 
dari pengaruh perkembangan internasional, tindakan-tindakan semacam itu tidak 
mudah dilakukan. Pemerintah semakin sukar mempertahankan diri pada posisi yang 
amat sentral dalam kegiatan pembangunan , terutama karena model perencanaan dan 
implementasi program-program pembangunan yang ada harus menoleh kepada 
kepentingan ekonomi dan politik Negara-negara lain. Pemerintah tentu saja mampu 
mempengaruhi atau memaksakan kehendak serta melakukan pengawasan sehingga 
bangsa ini tetap dapat menentukanmasa depannya sendiri. Tetapi proses 
mempengaruhi dan bentuk pengawasan  

 

 

 



Dampak Globalisasi 

Memang tidak terlalu sulit disepakati bahwa globalisasi telah menembus sekat 
administratif dan batas geografis suatu Negara. Tetapi mungkinkah kita menghilangkan 
sekat dan batas itu, mengingat hampir setiap Negara memiliki sistem social, sistem 
politik, sistem ekonomi tersendiri yang unik. Perlu diingat pula bahwa sistem-sistem 
tersebut dilembagakan melalui perundang-undangan dan disosialisasikan melalui 
mekanisme yang menyentuh semua tingkat kehidupan ( individu, keluarga, 
kelompok/organisasi, dan masyarakat ) , dan sekaligus difungsikan sebagai identitas 
Negara. 

Ciri-ciri kehidupan social yang melembaga dalam sebuah Negara pada era globalisasi 
agak berbeda dengan era-era sebelumnya. Kehidupan social anggota masyarakatnya 
boleh jadi memang masih memiliki cirri-ciri keunikan tersendiri, tetapi satu hal yang 
amat sulit dihindari adalah bahwa pertumbuhan atau perkembangan ekonomi, politik 
maupun kebudayaan mereka sebagian besar mengikuti sistem global. Itu berarti bahwa 
pertumbuhan atau perkembangan ekonomisuatu Negara bersentuhan langsung dengan 
pertumbuhan atau perkembangan ekonomi Negara-negara lain, bahkan sebagian 
merupakan refleksi dari pertumbuhan atau perkembangan ekonomi Negara tersebut 
(begitu pula sebaliknya). 

Hal serupa terjadi pula pada pertumbuhan atau perkembangan politik dan kebudayaan. 
Pergeseran-pergeseran politik yang terjadi pada suatu Negara memiliki dampak yang 
cukup signifikan terhadap situasi politik Negara-negara lain. Demikian pula terhadap 
perubahan-perubahan cultural yang terjadi pada suatu Negara berpengaruh penting 
terhadap kondisi cultural Negara-negara lain. 

Pemberdayaan Daerah 

Dari uraian di atas, kelihatan betapa dalam era globalisasi perkembangan ekonomi di 
negeri ini sulit melepaskan diri dari perkembangan ekonomi di Negara-negara lain, 
terutama di Negara-negara maju. Pertanyaanya kemudian adalah mungkinkah 
perkembangan ekonomi kita tidak tercemari oleh perkembangan ekonomi Negara-
negara lain? Mungkinkah kita menepis segala bentuk dampak negative dari 
perkembangan ekonomi Negara-lain? Mungkinkah kita menghindari eksploitasi? Tidak 
mudah menjawabnya. Namun, satu hal penting yang perlu dilakukan agar dapat 
terhindar dari pencemaran, dampak negative dan eksploitasi tersebut adalah 
menciptakan sebuah strategi pembangunan yang menghasilkan “produk unggulan” 
yang proses kelahiran dan perkembangannya tidak mudah didikte oleh Negara lain. 

Produk unggulan ini tidak harus berupa hasil industry dengan teknologi canggih atau 
dengan investasi tinggi, tetapi bias berupa “produk local” dengan daya saing handal. Di 
samping itu, produk unggulan tersebut tidak harus lain daripada yang lain, tetapi bias 



berupa common product dengan berbagai keunikan. Dengan kata lain, produk unggulan 
itu tidak harus berskala tinggi, tetapi bias juga berada di daerah. 

Apabila kemasan demikian yang dipilih, pemberdayaan atau pembangunan daerah 
seyogyanya diupayakan menjadi prioritas penting dalam pembangunan kita di masa 
dating. Upaya demikian sekurang-kurangnya perlu memperhatikan tiga hal penting 
yaitu; 

• Bentuk kontribusi riil dari daerah yang diharapkan oleh pemerintah pusat dalam 
proses pembangunan dasar 

• Aspirasi masyarakat daerah sendiri, terutama yang terefleksi pada prioritas 
program-program pembangunan daerah 

• Keterkaitan antar daerah dalam tata perekonomian dan politik. 

Bentuk kontribusi riil dari daerah bagi kepentingan pembangunan pada skala makro 
bisa berbeda-beda, karena masing-masing daerah menyimpan kekuatan tersendiri 
yang berbeda-beda pula. Secara ekonomis misalnya, ada daerah yang dapat menjdi 
lumbung beras atau sebagai salah satu penjaga stok pangan. Adapula daerah yang 
potensial menjadi tujuan wisata yang mampu memberi stimulant kenaikan devisa dan 
sekaligus sebaggai andalan pendapatan Negara selain minyak bumi. Selain itu, juga 
ada daerah yang memiliki potensi sebagai sentra industry, sekaligus sebagai hub of the 
financial district atau menjadi arus pusat perdagangan. 

Selanjutnya masing-masing daerah perlu diberi kesempatan menumbuhkembbangkan 
kepentingan dan cita-citanya sendiri. kalaupun ada kepentingan nasional di suatu 
daerah, misalnya sebagai andalan utama pengembangan pariwisata, daerah harus 
diberi peluang untuk mencanangkan tujuan dan sasaran pembangunannya sendiri. 
Suatu daerah misalnya, dapat saja mencanangkan cita-cita untuk menjadi salah satu 
kekuatan ekonomi tertentu dalam tata ekonomi nasioal melalui program-program 
pembangunan intensifikasi dan difersifikasi pertanian atau agribisnis. Atau, dapat juga 
mencita-citakan untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi yang tangguh melalui 
industrialisasi. Namun demikian, perencanaan cita-cita tertentu semacam itu 
seharusnya dikaitkanantara lain dengan  latar belakang historis, letak geografis, dan 
potensi perkembangannya sehubungan dengan factor-faktor penunjang yang 
dimilikinya. 

Pemberdayaan Masyarakat dalam Industrialisasi Medis 

Dalam kehidupan masyarakat, paling tidak terdapat dua macam dimensi dalam melihat 
sakit. Dimensi yang pertama melihat sakit sebagai gangguan biologis akibat drai suatu 
penyakit tertentu (disease) yang membuat organ-organ tubuh tidak berfungsi dengan 
sempurna. Segala bentuk pengobatan yang diberikan ditujukan untuk menghilangkan 
penyakit atau meredam aktivitasnya sehingga semua kembali berfungsi normal. 



Sedangkan pada dimensi yang kedua, sakit dilihat sebagai gangguan yang terjadi 
dalam hubungan antara indivvidu (penderita sakit) dengan lingkungan sosialnya. 
Karena itu, segala bentuk pengobatan yang diberikan terutama ditujukan untuk 
menormalkan kembali hubungan tersebut. 

Meskipun usaha-usaha pengobatan yang dibangun berdasarkan kerangka dasar 
pemikiran yang kedua tidak ditinggalkan dan sampai sekarang tetap hidup, teori dan 
teknik yang dibangun berdasarkan kerangka dasar pemikiran yang pertama. Program-
program pembangunan kesehatan yang telah diimplementasikan pun tidak saja 
ditujukan untuk mengatasi penyakit yang disebabkan oleh mikroba dan infeksi, 
melainkan juga berupaya mengatasi semakin merajalelanya penyakit-penyakit akibat 
dari gaya hidup modern lainnya. 

Meskipun begitu, dalam kenyataannya kita masih menghadapi sejumlah masalah 
krusial. Salah satunya adalah masih dirasakannya diskriminasi akses masyarakat pada 
pelayanan kesehatan. Sebagai akibat dari dana dan fasilitas kesehatan yang 
terbatas,m sementara juga harus menjangkau wilayah kelompok sasaran yang amat 
luas, di beberapa daerah terjadi kesenjangan dalam pelayanan kesehatan. 
Kesenjangan ini harus sedini mungkin dipikirkan upaya pemecahannya. Khususny, 
tatkala industrialisasi medis lebih mengedepankan prinsip those who use them 
most,pay the highest total price, kelompok miskin dikuatirkan semakin rendah 
aksesnya. 

Bagian II; Problema Masyarakat Modern 

Manusia dan Kerja 

Dari sudut pandang sosiologi, kerja tidak hanya dilihat sebagai aktivitas fisik, tetapi lebih 
dari itu adalah aktivitas social yang di dalamnya terendap hubungan social yang 
terorganisir dalam beberapa macam sistem. Sistem hubungan kerja yang melekat 
dalam kehidupan masyarakat modern-industrial lebih kompleks dibandingkan dengan 
masyarakat tradisional-agraris. Sistem hubungan kerja tersebut dibangun di atas dua 
hal, yaitu;  

• Pilihan strategi yang dilembagakan pemberi kerja untuk mengontrolpekerja 
(buruh) 

• Pilihan responyang dibangun oleh buruh dalam mengakomodasi control tersebut, 
baik di dalam proses produksi maupundalam masyarakat. 

Bagi buruh, sistem hubungan kerja sangat penting maknanya karena di samping 
dipergunakan sebagai acuan dalam menempatkan status dan peran, juga sebagai 
saluran mencari kesejahteraan. Dalam konteks ini, kesejahteraan tidak hanya diukur 
oleh besaran pendapatan atau upah yang diterima, melainkan juga oleh sistem 



hubungan kerja yang dilembagakan dalam proses produksi. Kesejahteraan lazim 
dinyatakan mencakup rasa aman lahir dan batin, yang di dalamnya terendap 
pemenuhan berbagai macam kebutuhan hidup secara utuh, baik yang bersifat biologis, 
ekonomi maupun social. 

Membangun Komunitas Profesional 

Usaha membangun dan meningkatkan komunitas profesional tersebut dikemas dalam 
bermacam-macam kebijakan dan program. Di Indonesia, agaknya salah satu kebijakan 
dan program yang dianggap cukup strategis adalah membangun dunia pendidikan 
sedemikian rupa sehingga mampu menghasilkan tenaga-tenaga yang bukan hanya 
siap kerja tetapi juga pandai mengembangkan diri atau mandiri. Maka tidak 
mengherankan apabila sejak tahun 1950-an, pemerintah telah memberikan perhatian 
dan subsidi yang cukup besar pada sekolah-sekolah kejuruan dan perguruan-
perguruan yang menghasilkan tenaga professional. 

Perhatian dan subsidi itu menjadi semakin tinggi ketika pemerintah Orde Baru mulai 
mencanangkan industrialisasi setelah pada tahun 1970-an berhasil mengembangkan 
swasembada pangan, terutama beras. Pemeritah juga mengembangkan sistem 
magang, dengan harapan bahwa segala bentuk pengetahuan dan kemampuan dapat 
terisosialisasi dalam bingkai nilai-nilai profesionalisme. 

Kemitrasejajaran Wanita-Pria 

Secara normative, kedudukan wanita dan pria adalah sejajar. Akabn tetapi, dalam 
kehidupan nyata seringkali terendap apa yang lazim disebut dengan istilah gender 
stratification yang menempatkan status wanita dalam tatanan hierarki pada posisi kaum 
pria. Tatanan hierarkis de demikian antara lain ditandai oleh kesenjangan ekonomi 
(perbedaan akses pada sumber-sumber ekonomi) dmikian antara lain ditandai oleh 
kesenjangan ekonomi (perbedaan akses pada sumber-sumber ekonomi) dan sekaligus 
kesenjangan politik (perbedaan akses pada peran politik). Dibandingkan dengan 
wanita, pria memperoleh akses yang lebih besar kepada sumber –sumber ekonomi dan 
politik. Secara ekonomis, pria lebih banyak mempunyai kesempatan untuk 
mengumpulkan kekayaan daripada wanita. Sedangkan secara politis, pria lebih banyak 
menempati posisi-posisi kunci dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, 
perjuangan wanita untuk mencapai puncak strata social lebih berat dan berliku-liku. 
Tentu saja, kecenderungan semacam itu tidak melekat di setiap masyarakat. Namun 
bahwa kecenderungan itu terjadi di sebagian besar Negara berkembang, sudah 
ditunjukkan oleh banyak studi. 

 

 



Kekerasan dan Kesenjangan di Perkotaan 

Dalam perspektif sosiologi, kekerasan merupakan perilaku social yang menjadi produk 
dan stimulant perilaku-perilaku terhadap orang lain. Dalam konteks ini, individu yang 
melakukan kekerasan dianggap bukan untuk memenuhi kepuasan kolektif. Di samping 
itu, kekerasan juga tidak muncul secara tiba-tiba, kebetulan ataupun secara spontan, 
tetapi merupakan bentuk respon yang  berstrukturdan lahir dari endapan berbagai 
pengalaman yang tidak memuaskan. 

Kekerasan tentu dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, baik di perkotaan maupun di 
pedesaan. Hanya saja, memang cukup menarik membahas fenomena kekerasan yang 
terjadi di perkotaan seperti yang terjadi akhir-akhir ini. Secara sosiologis, kekerasan 
merupakan salah satu indikasi bahwa masyarakat sedang ‘sakit’ dimana factor non-
adaptive lebih berkembang daripada factor adaptive. Dalam kondisi demikian, 
masyarakat dilanda krisis nilai dan norma social. Sebagian dari nilai-nilai social yang 
sejak lama disosialisasikan tidak lagi dipergunakan sebagai acuan dalam melakukan 
interaksi social. Di samping itu, norma-norma social yang ada juga tidak mampu 
mengendalikan arah perilaku anggota masyarakat. Hal ini terjadi karena ada 
kekecewaan yang amat hebat karena berbagai harapan masyarakat, baik yang 
berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi, politik maupun cultural, tidak 
terpenuhi. 

Kenakalan Anak dan Remaja 

Usaha untuk mencegah dan menanggulangi kenakalan anak sebenarnya sudah banyak 
dilakukan. Banyak sekolah yang mengadakan kegiatan ekstrakurikuler untuk 
membangun kepribadian anak. Selain itu, hampir setiap organisasi social, baik di 
tingkat local maupun regional, mencanangkan program untuk mengembangkan bakat 
anak. Tak ketinggalan pula, perusahaan-perusahaan yang menyelenggarakan 
kegiatan-kegiatan yang secara khusus dirancang untuk memperkuat jati diri anak. 

Analisis makro tentang mencuatnya kenakalan anak (termasuk kenakalan remaja) yang 
terjadi akhir-akhir ini lazim dihubungkan dengan ekses kebudayaan modern (Barat). 
Kebudayaan modern memang diakui telah membawa kemajuan ekonomi yang hebat, 
terutama atas keperkasaannya dalam meniupkan rasionalitas bagi perkembangan ilmu 
dan teknologi. Namun, bagi penganut analisis ini, bersamaan dengan itu kebudayaan 
modern juga menebarkan virus yang merusak dan menghancurkan kemapanan dan 
keluhuran nilai-nilai social kita (Timur). Kebudayaan modern, dalam pandangan ini, 
identik dengan kebobrokan masyarakat Barat seperti tampak dalam cara hidup mereka 
yang acak-acakan, penuh dengan seks dan kekerasan, kental dengan sikap 
individualism dan anarki yang tidak peduli kepada sesama manusia. 

 



Pergeseran Peran Keluarga 

Dari sudut pandang sosiologi, keluarga lazimnya tidak semata-mata dilihat sebagai 
kinship group yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang terhimpun atas dasar darah 
atau perkawinan, tetapi juga ditempatkan sebagai unit social terkecil dalam masyarakat. 
Antara keluarga dan masyarakat terjalin hubungan resiprokal. Maksudnya, keberadaan 
dan dinamika yang tumbuh di dalam kehidupan keluarga dipengaruhi dan sekaligus 
mempengaruhi kehidupan masyarakat. Asumsi dasar semacam itu mengandung 
pemikiran bahwa di dalam keluarga sebenarnya terendap beberapa macam fungsi yang 
memiliki kontribusi penting bagi usaha menjaga keteraturan social (social order) dan 
memberikan arah adaptasi terhadap perubahan social (blue print of social behavior). 
Kini semakin sering terjadi, suami memiliki jalan pikiran tersendiri yang amat berbeda 
dengan jalan pikiran istri dan demikian pula sebaliknya. Anak pun kerapkali mempunyai 
kehendak sendiri yang tidak mudah dikompromikan dengan kehendak orang tua. 

Bagian III; Modernisasi dan Masalah Lingkungan Hidup 

Nilai-nilai Sosial Lingkungan Hidup 

Kondisi lingkungan dewasa ini ditengarai semakin mencemaskan. Di banyak tempat, 
tanah semakin tidak produktif, bahkan sebagian tidak dapat ditanami lagi. Air semakin 
tercemar dan tidak layak diminum. Udara pun semakin terpolusi sehingga 
menyesakkan nafaas. Runyamnya lagi, banyak hutan menjadi gundul akibat dari 
lemahnya control dalam proses penebangan dan upaya reboisasi yang lamban. 

Sedikitnya ada dua factor penting yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan. Factor 
yang pertama adalah pesatnya peningkatan jumlah penduduk. Hampir di semua 
belahan bumi jumlah penduduk semakin padat. Kepadatan itu menambah beban yang 
amat berat bagi lingkungan karena daya dukung sumber alam ternyata semakintidak 
seimbang dengan lajunya tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup. Lingkungan tidak 
pernah henti dieksplorasi dengan berbagai macam cara dan argumentasi. 

Factor lain yang juga merisaukan bagi usaha mnjaga kelestarian lingkungan adalah 
perkembangan industry. Perkembangan industry memang telah terbukti mampu 
menjawab persoalan kemiskinan dan kesenjangan social, tetapi ternyata harus dibayar 
amat mahal karena memiliki dampak negative terhadap kelestarian lingkungan. Hasil 
jumlah studi di Negara-negara industry memperlihatkan bahwa bersamaan dengan 
pesatnya pertumbuhan industry telah terjadi erosi pada tanah pertanian serta 
penggaraman pada lahan yang produktif. Di samping itu telah terjadi proses 
pendangkalan sungai dan danau, serta meningkatkan luas padang pasir. Apabial 
kecenderungan semacam itu dibiarkan, bukan mustahil kehidupan manusia kelak 
menjadi lebih sengsara. Kehidupan anak cucu kita akan sangat menderita karena alam 
tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka. 



Tanah tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal untuk memenuhi kebutuhan papan, 
melainkan juga sebagai tempat sandaran hidup untuk memenuhi kebutuhan pangan. 
Sudah banyak bukti memperlihatkan kecenderungan bahwa daerah-daerah yang 
tanahnya tergolong tandus dan tidak subur, tidak banyak dihuni manusia karena tidak 
dapat memproduksi pangan. Sebaliknya daerah-daerah yang tanahnya subur 
cenderung dipadati manusia. Berbagai macam tanaman tumbuh subur dan hasilnya 
amat memuaskan. Karena itu, di daerah-daerah semacam itu berkembang sistem 
pertanian. Manusia melakukan budi daya tanaman, mengarahkan segala macam 
kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki untuk melipatgandakan hasil produksinya. 

Aspek Sosial dalam Kajian Dampak LIngkungan 

Ada tiga alasan mengapa aspek social dalam kajian dampak lingkungan diperlukan 
bagi para pengambilan kebijaksanaan; 

1. Keberadaan suatu usaha atau kegiatan mempunyai dampak positif sekaligus 
negative terhadap kehidupan masyarakat di sekitarnya. Kegagalan 
mengidentifikasi dan mengantisipasi dampak negative tidak hanya dapat 
mengganggu kelangsungan usaha atau kegiatan tersebut, melainkan juga dapat 
mengganggu keharmonisan hidup masyarakat. 

2. Penilaian atau respon masyarakat terhadap keberadaan suatu usaha atau 
kegiatan beragam dan berubah-ubah. Sesuatu yang dianggap bermanfaat oleh 
lapisan atau kelompok tertentu tidak selalu dianggap bermanfaat oleh lapisan 
atau kelompok tertentu tidak selalu dianggap bermanfaat oleh lapisan atau 
kelompok lainnya. Dan sesuatu yang dianggap baik pada kurun waktu 
selanjutnya. 

3. Dalam kurun waktu yang sama, kehidupan masyarakat boleh jadi bersentuhan 
dengan beberapa usaha atau kegiatan sekaligus. Sentuhan ganda semacam ini 
dapat menciptakan penilaian atau respon masyarakat yang  bersifat spesifik. 

Studi Lingkungan dalam Perspektif Sosiologi 

Dalam sosiologi lingkungan, perilaku-perilaku social seperti konflik dan integrasi yang 
berkaitan dengan perubahan kondisi lingkungan, adaptasi terhadap perubahan 
lingkungan atau pergeseran nilai-nilai social sebagai akibat dari perubahan lingkungan, 
harus terkontrol supaya pengaruh factor-faktor eksogen atau yang tidak secara nyata 
berkaitan dengan kondisi lingkungan dapat terdeteksi dengan jelas. Pada tahap awal 
penyelenggaraan suatu penelitian, seringkali terjadi manipulasi atas nilai variable-
variable yang hendak dianalisis. Dalam manipulasi ini, variable-variable tertentu 
dibayangkan berasosiasi atau berpengaruh terhadap variable-variable lainnya. 
Sementara itu, peneliti tidak mau mengamati bagaimana proses asosiasi atau proses 



pengaruhnya. Kondisi semacam ini sebenarnya menurunkan integritas peneliti tersebut, 
khususnya dalam hubungannya dengan metode ilmiah. 

Setelah peneliti berhasil membangun model tentang kehidupan nyata yang ingin 
dipahami, langkah yang kemudian dilakukan adalah melakukan perkiraan mengenai 
aspek-aspek yang berkaitan dengan kehidupan nyata tersebut. Proses ini lazimnya 
disebut perumusan hipotesis atau derivasi. Selanjutnya, hipotesis yang telah 
dirumuskan diuji (diinterprestasi) dengan menggunakan data yang telah dikumpulkan. 
Apabila hasil pengujian itu signifikan atau didukung oleh data yang ada, itu berarti 
prediksinya akurat dan model yang dibangun dapat diterima. Dengan perkataan lain, 
apa yang dipikirkan memang sesuai dengan apa yang ada dalam kehidupan nyata. 
Sebaliknya, jika pengujian itu tidak signifikan atau tidak didukung oleh data yang ada, 
itu berarti prediksinya kurang tepat dan model yang dibuat harus dimodifikasi atau 
bahkan mungkin ditolak sama sekali. 

Studi Dampak Lingkungan 

Usaha membuat perkiraan dampak social suatu industry atau proyek adalah suatu 
kegiatan yang cukup kompleks. Usaha semacam ini berbentuk proses perencanaan 
terpadu yang sedikitnya melibatkan tiga macam kegiatan; 

1. Kegiatan penelitian lapangan, terutama yang dilakukan untuk menyusun 
proposisi atau usulan mengenai beberapa masalah krusial yang berkaitan 
dengan dampak suatu industry atau proyek. 

2. Kegiatan penelitian lapangan yang diselenggarakan untuk membuat prediksi 
tentang dampak suatu industry atau proyek. 

3. Kegiatan pembuatan keputusan-keputusan dengan berlandaskan pada hasil-
hasil penelitian tentang dampak social yang pernah diselenggarakan 
sebelumnya. Kegiatan ini diteruskan dengan aplikasi keputusan-keputusan yang 
sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. 
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