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PT Antam Tbk. Adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara yang telah tercatat di 
bursa saham Jakarta (JSX=kode saham ANTM) dan Australia (ASX=ATM) dengan 
kepemilikan 65% milik pemerintah Republik Indonesia dan 35% publik, bergerak dalam 
bidang Pertambangan Umum, dimana salah satu bisnis inti adalah Unit Bisnis 
Pertambangan Emas (UBPE) yang terletak di gunung Pongkor, Bogor Jawa Barat. 

Sebagai unit bisnis yang dituntut untuk mencetak laba oleh pemegang saham, dan 
juga tidak bisa mengabaikan untuk kemajuan daerah sekitar, serta mengingat usaha 
pertambangan bersifat non-renewable, PT Antam Unit bisnis Pertambangan emas 
(UBPE) Pongkor memerlukan strategi yang jitu dalam menyikapi tantangan ini dan 
mengantisipasi perkembangan kecenderungan pengelolaan bisnis pertambangan emas 
yang bergeser dari paradigma kepedulian share holders menjadi stake holders. 

Sampai dengan tahun 1998, PT Antam konsep community development belum 
terprogam dengan baik, yang diyakini menjadi salah satu penyebab kurang harmonisnya 
hubungan dengan masyarakat sekitar dan meningkatnya penambangan tanpa izin. 
Kondisi ini mendorong perusahaan untuk mencari bentuk community development yang 
tepat, termasuk didalamnya pengembangan usaha kecil masyarakat sekitar untuk 
mengurangi ketergantungan langsung perekonomian masyarakat sekitar pada PT Antam. 
Secara rutin disalurkan dana community development dimana selama periode tahun 1999- 
2003 telah disalurkan sebesar Rp.17 Milyar, sedangkan total dana untuk pengembangan 
sebesar Rp. 6,l Milyar. 

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa belum ada usaha kecil yang secara menonjol 
merupakan usaha yang dapat diunggulkan yang tumbuh dari konsep pembinaan terkait 
dengan perusahaan. Disamping itu, dalam menjalankan programnya, perlu diidentifikasi 
faktor internal dan eksternal yang berpengaruh pada perusahaan. 

Berdasarkan kondisi diatas ditemukan masalah yang perlu dijawab dengan melakukan 
penelitian ini. Masalah yang dihadapi dalam penelitian ini adalah adalah belum adanya 
gambaran jelas usaha kecil yang dapat diunggulkan dan potensial mampu meredam, 
faktor-faktor yang mempengaruhi program community development sehubungan dengan 
pengembangan usaha kecil daerah sekitar, serta strategi pengembangan usaha kecil 
sebagai bagian dari program community development perusahaan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk menganalisis lima usaha kecil yang dapat 
diunggulkan yang dapat mendukung ekonomi masyarakat setempat pada masa saat ini 
maupun setelah masa operasi penambangan PT Antam UBPE Pongkor telah berakhir, (2) 
melakukan evaluasi terhadap kondisi internal dan eksternal perusahaan yang berpengaruh 
dalam menjalankan program community development dalam kaitan dengan 



pengembangan usaha kecil, (3) melakukan evaluasi terhadap kelembagaan, serta (4) 
menentukan strategi alternatif pengembangan usaha kecil di sekitar pertambangan. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif melalui studi kasus di PT 
Antam UBPE Pongkor, dan survey kepada penerima bantuan dana pengembangan dari 
PT Antam. Pembahasan yang dilakukan menggunakan data kuantitatif dan kualitatif, 
baik berupa data primer maupun sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan 
langsung di perusahaan, wawancara dan pengisian kuesioner dari responden terpilih. Data 
sekunder diperoleh dari laporan-laporan perusahaan, literatur dan makalah yang terkait 
dengan penelitian ini. 

Pengambilan contoh untuk kajian strategis dilakukan dengan purposive sampling 
yaitu memilih secara sengaja dengan kriteria menguasai masalah, mau mengisi questioner 
dan diwawancarai. Responden yang diambil adalah pengambil keputusan maupun staf 
ahli yang menggeluti program community development dalam internal perusahaan, pakar 
pengembangan usaha kecil, dan tokoh masyarakat setempat. Sedangkan responden 
pelaku usaha kecil diambil setelah populasi pelaku usaha ini dikelompokan menjadi 
relatif homogen kemudian diambil secara acak. Informasi yang diperoleh dari pelaku 
usaha ini digunakan untuk mendukung kajian strategis. 

Dari hasil quesioner terlihat bahwa para pelaku usaha 58 % menyatakan bahwa 
bantuan yang diperoleh dari Antam bermanfaat dan sangat bermanfaat, 38 % menyatakan 
cukup bermanfaat, dan hanya 4% yang menyatakan tidak bermanfaat. Namun demikian, 
terkait dengan bimbingan teknis yang diharapkan, 69% menyatakan tidak pemah 
mendapatkan bimbingan. Administrasi yang dirasakan berbelit dan jarak yang cukup jauh 
merupakan faktor penghambat dalam masalah pengurusan adiminstrasi. Dalam 
menjalankan usahanya, hambatan terbesar adalah kemampuan teknis yang masih lemah 
diikuti oleh sulit mendapatkan dana pengembangan usaha merupakan 2 (dua) faktor 
teratas, kemudian keterbatasan informasi pasar dan kemampuan manajerial yang terbatas 
diurutan berikutnya. 

Berdasarkan analisis MPE terhadap 18 (delapan belas) usaha kecil yang pemah 
dicoba dan dijalankan disekitar tambang, diambil5 (lima) usaha kecil dengan skor teratas 
dimana diperoleh empat usaha berbasis agribisnis yaitu usaha penanaman kacang tanah, 
petemakan ayam pedagindpetelur. petemakan kambinddomba, usaha kerajinan bambu, 
dan satu usaha penambangan bentonit. Kondisi di lapangan dapat memperlihatkan 
potensi dari lima usaha ini. Penanaman kacang tanah dikembangkan melalui kerja sama 
Antam dengan PT Garuda Food untuk pemasaran hasil produsi kacang. Masyarakat 
setempat sangat familiar dengan petemakan kambinddomba serta tersedia pakan yang 
memadai. Usaha peternakan ayam pedaging dan petelur berpotensi dikembangkan 
namun memerlukan skill yang relatif lebih tinggi sehingga perlu pembimbingan dan 
pendampingan. Kerajinan bambu memiliki potensi yang besar mengingat Nanggung 
merupakan salah satu sentra tanaman bambu di Boaor, namun saat ini masih dipasarkan 
belum dalam bentuk olahan (kerajinan maupun keubel), sedangkan usaha-berbasis 
sumber daya tambang adalah penambangan rakyat untuk bentonit yang memiliki 
cadangan yang besar dan pasar ekspor yang menjanjikan. 

Berdasarkan evaluasi faktor internal, terlihat bahwa secara internal PT Antam UBPE 
Pongkor berada pada posisi relatif baik yang ditunjukkan dari nilai total sebesar 2,924, 
dimana kekuatan yang paling dominan adalah adanaya dukungan kuat manajemen 
(0,479) diikuti dengan adanya keberadaan departemen community development (0,406) 



Sedangkan kelemahan yang terkecil adalah pengalaman dan wawasan perusahaan dalam 
membina usaha kecil(0,166), dan kelemahan terbesar adalah keseniangan sosial ekonomi - - 
karyawan dengan masyarakat sekitar, diikuti oleh kemampuan yang belum memadai 
dalam menyeleksi usaha kecil yang berpotensi di daerah sekitar. 

Evaluasi faktor ekstemal menunjukkan perusahaan berada pada posisi relatif baik 
yang ditunjukkan dengan nilai total sebesar 2,850. Peluang terbesar yang dapat diraih 
adalah peningkatan peran dari usaha kecil (0,270), diikuti dengan faktor tersedianya 
perangkat dan bimbingan teknologi dan manajemen dari perguruan tinggi (IPB, ITB, PT 
Swasta) maupun LSM. Sedangkan ancaman terbesar adalah jiwa kewirausahaan 
masyarakat yang masih lemah (0,249) diikuti oleh ancaman masalah penambangan emas 
tanpa izin (PETI) dengan nilai 0,206. 

Dari matriks TOWS didapatkan empat strategi yaitu (1) mendorong usaha kecil yang 
mengandalkan potensi sumber daya setempat dan menyerap tenaga kerja yang lebih 
banyak dengan pemberian pinjaman dan memanfaatkan bimbingan teknis dari perguruan 
tinggi dan praktisi (strategi ), (2) meningkatkan waktu pembinaan dan wawasan usaha 
kecil dengan membentuk organisasi dalam perusahaan yang khusus mengelola usaha 
kecil daerah sekitar (altematif strategi 11), (3) melakukan penanganan masalah PETI 
melalui optimalisasi Departemen community development dan Hurnas, dan membangun 
kesadaran hukum bagi masyarakat tentang bahaya dan ilegalitas PETI (altematif strategi 
III), dan (4) lebih proaktif melibatkan isntansi terkait (PEMDA Bogor, Perhutani, Taman 
Nasional Gunung Halimun) dalam menjalankan pembinaan kewirausahaan, dan 
memberikan hibah pada masyarakat sekitar terkait dengan program pengembangan usaha 
kecil (altematif strategi IV). Dari pendekatan quantitative strategic planning matrix, 
diperoleh bahwa strategi I mendapatkan total attractiveness score terbesar (6,24), diikuti 
dengan strategi IV dengan nilai TAS 5,42, strategi I1 dengan TAS 5,20, dan terakhir 
strategi I11 dengan TAS sebesar 4,49. 

Penelitian ini menvatakan bahwa aara velaku usaha kecil oerlu mendaoatkan 
bimbingan dan pendampingan karena mengalami kendala penguasaan teknis yang belum 
memadai, sulit mendapatkan dana pengembangan usaha, serta masih diperlukan 
pengembangan kelembagaan untuk mehdukung pengembangan usaha kecil. ~l temat i f  
strategi terpilih yang diprioritaskan dalam penelitian ini yaitu strategi mendorong usaha 
kecil yang mengaildalkan potensi sumber daya setempat dan menyerap tenaga kerja yang 
lebih banyak dengan pemberian pinjaman dan memanfaatkan bimbingan teknis dari 
perguruan tinggi dan praktisi. Saran yang memberikan implikasi manajerial berupa 
perlunya perusahaan mengembangkan pembinaan usaha kecil yang diunggulkan melalui 
kerjasama dengan industri yang terkait dengan usaha kecil yang dibina, membentuk 
organisasi khusus yang bisa fokus dengan pengembangan usaha kecil, serta lebih intens 
berhubungan dengan Pemda Bogor untuk kesesuaian program dan memberikan masukan 
untuk mendukung tata ruang pengembangan wilayah Bogor bagian Barat terutama pasca 
operasi penambangan. 
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