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Pembangunan suatu negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, setiap insan manusia
berperan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
BUMN atau badan usaha milik negara, merupakan salah satu kontributor yang berperan penting
dalam proses pembangunan.

Pembangunan dapat dilakukan di berbagai sektor, salah satunya sektor pertambangan. PT. Bukit
Asam (PT.BA) Tanjung Enim merupakan salah satu BUMN yang memiliki kedudukan strategis
dalam rangka mensukseskan pelaksanaan program pembangunan pada sektor pertambangan
batubara. Eksistensi PT. Bukit Asam sebagai salah satu BUMN, telah semakin nyata
memberikan kontribusi bagi perkembangan sosial ekonomi masyarakat sekitarnya. Secara
langsung maupun tidak langsung, masyarakat ikut terlibat dalam kegiatan pertambangan
batubara tersebut.

Tujuan penulisan ini untuk mengetahui bagaimana dampak eksternalitas pertambangan PT Bukit
Asam terhadap sosial ekonomi masyarakat sekitarnya, khususnya masyarakat di Kelurahan Pasar
Tanjung Enim.

Metode yang dilakukan adalah dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Data primer
diperoleh berdasarkan kuesioner yang dilakukan penulis kepada 135 responden. Data yang
diambil meliputi penyediaan lapangan kerja, pendapatan, bantuan PT.Bukit Asam, serta kondisi
makroekonomi masyarakat Kelurahan Pasar Tanjung Enim.

Alat analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Alat analisis
kualitatif digunakan untuk menjelaskan hasil perhitungan yang dilakukan, sedangkan analisis
kuantitatif dilakukan dengan mengkuantifikasi data kualitatif. Pengujian kevalidan ini dilakukan
terhadap 135 responden pada tingkat kepercayaan 95%, dimana nilai r tabel sebesar 0,169. Uji
validitas dan reliabilitas dilakukan dengan menggunakan alat bantu SPSS 16.0 for Windows.
Pada pengujian validitas disajikan 15 variabel pertanyaan. Didapat hasil bahwa seluruh
pertanyaan merupakan pertanyaan yang valid. Hal ini dapat dilihat bahwa corrected item-total
correlation untuk setiap pertanyaan lebih besar dari nilai r tabel (Lampiran 3). Pengujian variabel



pertanyaan dengan menggunakan uji kereliabelan (r) diperoleh nilai r hitung sebesar 0,966 lebih
besar daripada r tabel (0,966 > 0,169) dan 15 pertanyaan tersebut telah valid dan reliabel dengan
interpretasi kereliabelan tinggi.

Berdasarkan hasil kuisioner, dampak eksternalitas positif PT.Bukit Asam lebih besar daripada
dampak eksternalitas negatif, antara lain, semakin banyaknya tenaga kerja yang terserap karena
timbul sumber-sumber pekerjaan baru dan Kegiatan Usaha Bersama (KUB) PT.Bukit Asam
dengan masyarakat sekitar, sehingga jumlah pengangguran berkurang, berkembangnya struktur
ekonomi, meningkatnya pendapatan masyarakat, bertambahnya lapangan pekerjaan, semakin
terbukanya peluang untuk memulai dan mengembangkan usaha, transportasi dan fasilitas-
fasilitas umum yang memadai, aktivitas pemantauan lingkungan, terbukanya daerah terisolir dan
peningkatan harga tanah, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan
dampak eksternalitas negatif yang dirasakan semakin berkuranganya lahan hijau karena
pemanfaatan lahan untuk aktivitas pertambangan batubara, sehingga banyak penduduk yang
sebagian besar petani/buruh tani beralih menjadi buruh tambang, dan adanya kecelakaan kerja
baik karena faktor alam maupun kesalahan manusia (human error).


