
I. PENDAHULUAN

A.   Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses hubungan timbal balik antar faktor-faktor yang ada di 

dalam suatu negara dengan tujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dilihat dari 

segi ekonomi, tujuan pembangunan mempunyai beberapa hal penting yaitu peningkatan 

kemakmuran dan kesejahteraan, peningkatan distribusi, peningkatan kesempatan kerja, 

kestabilan ekonomi dan demokrasi ekonomi. BUMN atau badan usaha milik negara, merupakan 

salah satu kontributor yang berperan penting dalam proses pembangunan. 

Secara umum, maksud dan tujuan pendirian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terbagi atas 

dua, yaitu yang bersifat ekonomi dan yang bersifat sosial. Di bidang ekonomi, BUMN 

dimaksudkan untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional pada umumnya dan 

penerimaan negara pada khususnya, mengejar keuntungan, serta menjadi perintis kegiatan-

kegiatan ekonomi yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. Sedangkan di 

bidang sosial BUMN dimaksudkan untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa 

penyediaan barang dan atau jasa  yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup 

orang banyak serta turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan 

ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat. Aktivitas  BUMN diharapkan dapat meningkatkan 

kesejahteraan rakyat seperti yang diamatkan dalam pasal 33 UUD 1945. 



Pembangunan suatu negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, setiap insan manusia 

berperan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. 

Sebagai contoh, dunia usaha berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat 

dengan mempertimbangkan pula faktor lingkungan hidup. Kini dunia usaha tidak lagi hanya 

memperhatikan catatan keuangan perusahaan semata (single bottom line), melainkan sudah 

meliputi aspek keuangan, aspek sosial, dan aspek lingkungan (triple bottom line). Sinergi dari 

tiga elemen ini merupakan kunci dari konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable  

development). 

Pembangunan dapat dilakukan di berbagai sektor, salah satunya sektor pertambangan. PT. Bukit 

Asam (PT.BA) Tanjung Enim merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara yang memiliki 

kedudukan strategis dalam rangka mensukseskan pelaksanaan program pembangunan pada 

sektor pertambangan batubara. Batubara menjadi perhatian serius bagi para pengembang energi 

dikarenakan dasar pemikiran berikut, yaitu pertama semakin menipisnya cadangan minyak bumi. 

Kedua perkembangan teknologi yang memungkinkan batubara untuk diubah menjadi bahan 

bakar minyak (BBM) sintetis dan gas bakar atau menjadi bahan baku industri. Ketiga, batubara 

dapat menggantikan penggunaan kayu bakar yang sangat meningkat konsumsinya yang sangat 

merusak ekologi huta

Tabel 1. Daftar Unit-Unit Usaha Pertambangan PT.BA Tanjung Enim    (dalam ton)

Produksi 2005 2006 2007 2008 2009
Air Laya 3.992.368 4.147.840 4.487.258 5.180.968 5.280.781
Muara Tiga 
Besar

988.935 1.300.161 1.637.588 2.478.649 2.630.150

Muara Tiga 
Besar Selatan

1.093.764 784.472 508.501 - -

Banko Barat 2.229.848 2.165.511 1.920.429 2.426.892 2.846.546
Jumlah 8.304.915 8.397.984 8.553.776 10.086.509 10.757.477



Sumber : PT.Bukit Asam Tj.Enim

Berdasarkan tabel di atas, produksi batubara dari unit-unit usaha PT.BA  selalu menunjukkan 

peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan produksi di setiap tahunnya menunjukkan bahwa 

penambangan batubara di PT.BA berjalan dengan baik. Dapat dilihat pada tahun 2005 jumlah 

produksi batubara sebesar sebesar  8.304.915 ton, kemudian meningkat pada tahun tahun 2006 

sebesar 8.397.984 ton, dan seterusnya meningkat sampai tahun 2009 menjadi 10.757.477 ton, 

walaupun pada tahun 2008 dan 2009 salah satu unit usaha yaitu tambang Muara Tiga Besar 

Selatan tidak lagi memproduksi batubara. 

PT. BA sebagai BUMN yang bergerak di sektor industri pertambangan, memberikan kontribusi 

yang sangat besar kepada negara. Pasar ekspor menjadi tujuan utama perusahaan, selain untuk 

memenuhi konsumsi domestik para pelaku industri lainnya. Dengan kegiatan produksi dan 

keuntungan yang signifikan, dan PT.BA merupakan salah satu BUMN yang memberikan 

kontribusi bagi laba usaha perusahaan yang cukup besar kepada negara . Namun, perusahaan 

tidak hanya memiliki peran dalam penerimaan negara, perusahaan pun memiliki peran sosial 

dalam kegiatannya, terutama terhadap masyarakat sekitarnya yang terkena dampak dari aktivitas 

pertambangan PT.BA.

Dalam suatu perekonomian modern, setiap aktivitas mempunyai keterkaitan dengan aktivitas 

lainnya  Apabila semua keterkaitan antara suatu kegiatan dengan kegiatan lainnya dilaksanakan 

melalui mekanisme pasar atau melalui suatu sistem, maka keterkaitan antar berbagai aktivitas 

tersebut tidak menimbulkan masalah. Akan tetapi banyak pula keterkaitan antar kegiatan yang 

tidak melalui mekanisme pasar sehingga timbul berbagai macam masalah. Keterkaitan suatu 

kegiatan dengan kegiatan lain yang tidak melalui mekanisme pasar adalah apa yang disebut 

dengan eksternalitas. 



Dapat dikatakan bahwa eksternalitas adalah suatu efek samping dari suatu tindakan pihak 

tertentu terhadap pihak lain, baik dampak yang menguntungkan maupun yang merugikan. 

Eksternalitas hanyalah apabila tindakan seseorang mempunyai dampak terhadap orang lain atau 

segolongan orang lain tanpa adanya kompensasi apapun juga sehingga timbul inefisiensi dalam 

alokasi faktor produksi. Eksternalitas timbul pada dasarnya karena aktivitas manusia yang tidak 

mengikuti prinsip-prinsip ekonomi yang berwawasan lingkungan. Dalam konteks pembangunan 

ekonomi, kapasitas pemerintah daerah lebih diarahkan sebagai motivator maupun regulator yang 

dapat menjamin terwujudnya kepastian berusaha bagi masyarakat luas. Dalam kaitan ini, 

berbagai upaya penciptaan segala aturan diharapkan dapat menjadi landasan sekaligus 

merupakan bentuk komitmen dalam mendukung kegiatan usaha di daerah.

Begitu pula dengan setiap aktivitas pertambangan batubara yang dilakukan oleh PT.Bukit Asam 

yang tentunya juga mempunyai keterkaitan dengan masyarakat yang ada di sekitarnya, 

khususnya masyarakat di Kelurahan Pasar Tanjung Enim. Setiap aktivitas yang dilakukan PT.BA 

akan memberikan berbagai macam dampak baik positif maupun negatif, dan adanya respon yang 

berbeda pula dari masyarakat sekitarnya. Salah satu dampak positif yang sangat dirasakan adalah 

peningkatan tenaga kerja masyarakat sekitar, baik usaha secara formal seperti pegawai 

perusahaan, staf honorer, staf kehutanan, satpam, dan lain-lain. Sedangkan peluang usaha lainnya 

yang dapat dimanfaatkan masyarakat sekitar diantaranya menjadi pedagang rumah makan, toko 

bangunan, pedagang makanan dan minuman ringan, buruh tambang, dan lain-lain. Dari jenis-

jenis usaha tersebut, sebagian masyarakat menjadikannya sebagai sumber pendapatan pokok 

sehingga sehingga PT.Bukit Asam memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perekonomian 

lokal maupun rumah tangga masyarakat sekitar.



Tabel 2. Distribusi Tenaga Kerja PT.Bukit Asam Tanjung Enim.
 

Pekerjaan 2008 2009 2010
Pegawai PT.BA 1.165 1.172 1.132
Staf honorer 1.595 1.634 1.600
Keamanan (satpam, polisi 
kehutanan, dll)

203 220 219

Buruh Tambang 299 249 355
Kebersihan, dll 160 117 167
Jumlah 3.422 3.392 3.473

Sumber : PT.Bukit Asam Tj.Enim

Dari tabel diatas, dapat kita lihat bahwa jumlah tenaga kerja PT.Bukit Asam mengalami 

peningkatan tiap tahunnya. Sebagian tenaga kerja merupakan masyarakat sekitar, khususnya 

Kelurahan Pasar Tanjung Enim. Keberadaan PT.BA memberikan peluang usaha-usaha baru bagi 

masyarakat sekitar. Dapat kita lihat pada tabel, jumlah masyarakat yang bekerja di Kelurahan 

Pasar Tanjung Enim.

Tabel 3. Distribusi Tenaga Kerja masyarakat di Kelurahan Pasar Tanjung Enim.

Mata Pencaharian Jumlah 
Wiraswata/Pedagang 756
Petani 431
Karyawan swasta 201
Buruh Tani / Tambang. 430
Pekerjaan Lainnya 287
Jumlah                 2.105

Sumber: Monografi Kelurahan Pasar Tanjung Enim, 2010 (Data Diolah)

Dari Tabel diatas, dapat kita lihat sebagian masyarakat Kelurahan Pasar Tanjung Enim menjdi 

pedagang/ wiraswasta dan buruh tani/ tambang. Hal ini tidak terlepas dengan keberadaan PT. 

Bukit Asam Tanjung Enim dan seluruh aktivitas pertambangannya. Kemudian ada pula 

masyarakat yang berkerja sebagai mitra PT.Bukit Asam dengan adanya Kegiatan Usaha Bersama 



(KUB). Kegiatan usaha bersama ini dilakukan di berbagai sektor usaha seperti, sektor industri, 

sektor perdagangan,sektor pertanian, sektor perkebunan, sektor jasa,dan sektor Lainnya.

Perseroan melakukan kegiatan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan untuk mengurangi 

dampak kegiatan penambangan bagi lingkungan dan masyarakat, sesuai dengan salah satu misi 

perusahaan, yakni tumbuh harmonis bersama lingkungan. Untuk mengukur efektifitas 

pengelolaan lingkungan, setiap tahun perseroan menetapkan parameter indicator sasaran 

lingkungan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perseroan menjalankan pengelolaan lingkungan diantaranya melalui :

• Pembukaan Lahan dan Reklamasi lahan bekas tambang sesuai peraturan yang berlaku.

• Pengelolaan keanekaragaman hayati untuk areal bekas tambang dan daerah sekitarnya.

• Pengelolaan air asam tambang (AAT).

• Pengelolaan emisi, effluent, dan limbah.

Tabel 4. Aktifitas Pemantauan Lingkungan

Jenis Pemantauan
Jumlah 
Titik 

Pantau

Frekwensi Pemantauan Dilakukan Pihak 
Independen

Kualitas Air 34
Dua kali sebulan (oleh pihak 3 dan Lab 
PTBA), Untuk Ph dan debit air dilakukan 
setiap hari

Kualitas Udara Ambient 5 Sekali sebulan

Emisi Udara (sumber tidak 
bergerak)

7 Setiap triwulan

Kebisingan 5 Setiap triwulan

Kualitas Tanah 9 Dua kali setahun

Revegetasi 10 Dua kali setahun

Pencemaran tanah (material bekas) 10 Sekali sebulan

Tanah Pucuk 8 Sekali sebulan



Swa Bakar 11 Berlanjut

Erosi 9 Sekali sebulan

Infeksi Saluran Pernafasan Akhir 
(ISPA)

3
Dua kali setahun

Satwa Liar 10 Dua kali setahun

Biota Air 7 Dua kali setahun

Sosial, Ekonomi dan Budaya 10 Sekali setahun

Sumber : PT.Bukit Asam Tj.Enim

Dari tabel diatas, kita lihat bahwa perseroan juga melakukan kegiatan pemantauan lingkungan 

yang dilakukan antara lain meliputi pemantauan kualitas air, kualitas udara, kualitas tanah, 

pencemaran tanah, erosi hingga satwa liar dan blota air yang hidup di sekitar area pertambangan.

Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi besar bagi 

perekonomian lokal. Berkembang pesatnya aktivitas pertambangan batubara di Tanjung Enim di 

satu sisi membawa banyak keuntungan ekonomi dari segi pendapatan dan kesempatan kerja, 

namun disisi lain perkembangan aktivitas pertambangan juga memberikan dampak terhadap 

perubahan sosial budaya  masyarakat dari segi stratifikasi sosial, interaksi sosial, dan perubahan-

perubahan nilai-nilai sosial dalam masyarakat, khususnya di Kelurahan Pasar Tanjung Enim.

B.   Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah 

yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah ”bagaimana dampak eksternalitas keberadaan PT 

Bukit Asam Tanjung Enim terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kelurahan Pasar 

Tanjung Enim?” 



C.   Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak eksternalitas 

keberadaan PT. Bukit Asam Tanjung Enim terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di 

Kelurahan Pasar Tanjung Enim.

D.   Kerangka Pemikiran

Secara umum dapat dikatakan bahwa eksternalitas adalah dampak tindakan seseorang atau suatu 

pihak terhadap kesejahteraan atau kondisi orang/pihak lain. (Mohammad Khusaini, 2006 : 7)

Dalam menjalankan seluruh kegiatannya, khususnya kegiatan pertambangan, PT.Bukit Asam 

(PT.BA) tentunya menimbulkan eksternalitas terhadap pihak-pihak yang ada di sekitarnya, 

khususnya masyarakat di Kelurahan Pasar Tanjung Enim, karena daerah ini merupakan daerah 

yang paling dekat dengan PT.BA. Eksternalitas yang ditimbulkan oleh PT.BA dapat berupa 

eksternalitas positif maupun negatif. 

Eksternalitas adalah apabila tindakan seseorang mempunyai dampak terhadap orang lain (atau 

segolongan orang lain) tanpa adanya kompensasi apapun juga sehingga timbul inefisiensi dalam 

alokasi faktor produksi. 

Yang dimaksud dengan eksternalitas positif adalah dampak yang menguntungkan dari suatu 

tindakan yang dilakukan oleh suatu pihak terhadap orang lain tanpa adanya kompensasi dari 

pihak yang diuntungkan, sedangkan eksternalitas negatif apabila dampaknya bagi orang lain 

yang tidak menerima kompensasi sifatnya merugikan.



Dampak yang ditimbulkan dengan adanya kegiatan pertambangan yang bersifat positif maupun 

negative kepada lingkungan ataupun masyarakat pada umumnya akan menimbulkan respon yang 

berbeda dari pihak yang terkena dampak tersebut. Pihak-pihak yang terkena dampak positif pada 

umumnya cenderung tidak mempunyai keluhan terhadap kegiatan pertambangan yang 

menimbulkan dampak tersebut.

Hubungan eksternalitas PT.BA dengan masyarakat sekitarnya yaitu Kelurahan Pasar Tanjung 

Enim memberikan banyak manfaat, baik itu dalam peningkatan masyarakat, lapangan pekerjaan, 

lapangan usaha dan hal lainnya. Dan semuanya itu diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan asumsi kepuasan atau utility dapat diukur dan 

perbandingkan dalam suatu skala yang sama dapat dilihat dari selisih anatar tinkat pendapatan 

yang diterima masyarakat dengan kerugian social yang diderita masyarakat akibat dampak 

eksternalitas negative yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan. Suatu efisiensi dikatakan 

optimum jika terdapat satu pihak yang diuntungkan tanpa menyebabkan kerugian bagi pihak lain 

(Guritno Mangkusubroto, 1997 : 15).

Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran




