
I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Usaha pertambangan adalah usaha mengolah sumber daya alam yang tidak 

terbaharui melalui kegiatan eksporasi, eksploitasi dan pengolahan serta pengangkutan 

bahan hasil tambang. Apabila tidak ditemukan tarnbahan deposit baru maka 

dipastikan usaha penambangan tersebut akan berakhir seiring dengan habisnya 

deposit tertambangkan. Disisi lain, deposit logam biasanya terletak di daerah yang 

terpencil dan jauh dari akses sehingga usaha pertambangan mempakan pioner 

pembangunan infiastruktur di suatu daerah. Kehadiran suatu usaha pertarnbangan 

akan berdampak secara langsung maupun tidak langsung mengubah pola penduduk 

setempat akibat adanya interaksi pekerja dengan penduduk setempat, terbukanya 

lapangan pekerjaan bagi penduduk setempat baik yang bekerja langsung di industri . 
tambang maupun sebagai pemasok berbagai bahan kebutuhan pendukung industri dan 

kebutuhan sehari-hari. 

PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. Adalah Badan Usaha Milik Negara yang 

tercatat sebagai pemsahaan public baik di bursa dalam negeri (Jakarta Stock 

Exchange, kode saham=ANTM) dan di bursa Australia (ASX, kode saham = ATM) 

dan bergerak dalam bidang eksplorasi dan eksploitasi logam Nikel, Emas, Bauxite 

dan Logam dasar, dalam menjalankan bisnisnya memiliki tanggung jawab sosial 

sebagaimana tertera dalam misi pemsahaan yaitu selain bertujuan untuk 

memaksimalkan nilai pemegang saham, juga untuk meningkatkan kesejahteraan 



masyarakat disekitar operasi penambangannya, dimana dalam pelaksanaan di 

lapangan disalurkan melalui program pengembangan masyarakat. 

Unit Bisnis Pertambangan Emas (disingkat UBPE Pongkor) yang terletak di 

Pongkor kecamatan Nanggung kabupaten Bogor merupakan salah satu unit bisnis 

dari PT Antam Tbk, lokasi pertambangannya berbatasan langsung dengan Taman 

Nasional Gunung Halimun, dan mata pencarian utama 'dari masyarakat sekitar 

pertambangan adalah pertanian tradisional. Adanya outcrops (batuan emas yang 

tersingkap ke permukaan tanah) pada konsesi PT Antam dengan kadar emas tinggi 

yang memungkinkan diolah dengan hanya menggunakan logarn Merkuri dengan 

teknologi sederhana, serta lemahnya pemahaman aspek hukum di masyarakat, 

menyebabkan muncul kegiatan penambangan emas tanpa izin (disingkat PETI) yang 

melakukan penjarahan. Pada saat terjadi krisis yang telah menurunkan tingkat 

ekonomi masyarakat, kegiatan PETI sempat meluas dimana kegiatan ini tidak lagi 

hanya dilakukan oleh penduduk lokal tetapi didominasi oleh pendatang, karena 

kegiatan ini menjanjikan pendapatan yang relatif besar secara cepat (Bahan presentasi 

UBPE Pongkor, 2001). 

Kegiatan penambangan emas yang dikelola Antam mempunyaiketerbatasan daya 

serap tenaga kerja lokal mengingat ketersediaan bidang kerja serta bagian terbesar 

dari masyarakat adalah tenaga kurang trampil (un-skilled labor). Disamping 

keterbatasan daya serap tenaga kerja setempat tersebut, perusahaan juga tidak banyak 

menumbuhkan kegiatan ekonomi sampingan di sekitar lokasi pertambangan. Hal ini 

karena kegiatan penambangan emas bersifat ekstraktif dan tidak mempunyai kaitan 

langsung dengan kegiatan ekonomi di sektor hulu maupun hilir @ward and 



backward linkages). Tanpa adanya perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat 

disekitar perusahaan, kehadiran perusahaan di lokasi penambangan akan 

menimbulkan kecembman sosial. Perbaikan kondisi ekonomi jika dilihat dari 

tingkat kesejahteraan rumah tangga, menurut Pasaribu (1996) bisa terjadi bila ada 

kegiatan ekonomi secara terus menerus yang dilakukan oleh anggota keluarga untuk 

mendapatkan pendapatan, keuntungan atau penghasilan diinana besaran balas jasa 

atas pekerjaan yang dijalaninya dan tergantung dari jenis,status dan bidang/lapangan 

usaha yang dijalankan. 

Sejak dimulai pembangunan tambang pada tahun 1992, kehadiran perusahaan 

secara langsung maupun tidak langsung menampakkan pembahan yang nyata dari 

keseharian penduduk setempat yang disebabkan oleh dibangunnya jalan menembus 

daerah yang terisolasi sepanjang 12,5 km, dan masuknya sarana listrik PLN. 

Berproduksinya tambang emas Pongkor pada tahun 1994 telah memberikan 

kontribusi langsung kepada Negara yang diterima melalui pajak dan royalti sampai 

dengan tahun 2003 sebesar Rp. 89 Milyar. Namun Zulkarnain, et a1 (2003) dalam 

penelitiannya menyatakan bahwa kontribusi dana dari sektor pertambangan yang 

diterima daerah baik propinsi maupun kabupaten penghasil melalui dana 

perimbangan, telah mengalami penyimpangan dan pengurangan temtama daerah 

kabupaten yang tingkat kehilangannya mencapai 70%. Keadaan ini pula yang dapat 

menurunkan perhatian pemerintah dan lembaga legislatif daerah dalam 

mengembangkan daerah dan masyarakat disekitar kawasan pertambangan dan juga 

dapat menjadi sebab yang penting dalam membangun potensi konflik di sekitar 

daerah pertambangan. Keadaan ini membuat PT Antam UBPE Pongkor harus terus 



mencari bentuk program communi~ development yang tepat dari segi pemberdayaan 

masyarakat sekitar dan juga harus dapat menjarnin kelancaran operasional dan 

ketenangan dalam menjalankan operasi pertambangan. 

Perusahaan memiliki panduan rencana pembangunan masyarakat masyarakat 

yang disusun bekerja sama dengan Institusi Laboratorium Sosial Fakultas Pertanian 

Institut Pertanian Bogor (Labsos-IPB). Dua sisi yaitu kebuthhan masyarakat dan sisi 

penyaluran program pengembangan masyarakat perlu diselaraskan untuk 

memperoleh output yang optimum. Menurut Sanim (1998), bahwa pembuatan model 

pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal merupakan bagian awal dari pemberdayaan 

masyarakat, yang bertujuan untuk: 

1. Meningkatkan kemampuan dan potensi masyarakat dalam kegiatan ekonomi 

berdasarkan sumber daya lokal. 

2. mencari dan mengembangkan cabang-cabang usaha baru dalarn upaya 

diversifikasi usaha keluarga. 

3. pelestarian fungsi sumberdaya alam melalui pengelolaan dampak lingkungan 

dari kegiatan PET1 

4. mengkoordinasikan berbagai dinas dan instansi terkait dalam upaya-upaya 

pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal sehingga tercapat tujuan secara efektif 

dan efisien dengan PT Antam sebagai lembaga koordinator. 

Mata pencaharian utama penduduk sekitar daerah pertambangan sebelum adanya 

akitivitas kegiatan pertambangan adalah pertanian tradisional yang merupakan 

kegiatan turun temurun masyarakat setempat. Namun keterbatasan lahan per keluarga 

petani serta tingkat produktivitas yang rendah menyebabkan tingkat ekonomi 



desa-desa sekitar sebelum adanya pertambangan tergolong pada kategori daerah 

tertinggal. Namun demikian, Labsos IPB (2000) menyatakan bahwa terdapat potensi 

pengembangan usaha pertanian dalam arti luas untuk daerah kecamatan Nanggung 

dimana potensi tersebut dapat diotimalkan mengingat akses pasar untuk Bogor dan 

Jakarta relatif mudah dijangkau. 

Salah satu cara untuk menjembatani kesenjangan dan mengurangi ketergantungan 

langsung adalah mengembangkan usaha kecil. Sanim (2000), menyatakan bahwa 

UKM-K berperan sangat penting dan strategis bukan saja untuk kesejahteraan sosial 

(social wellbeing) melainkan juga untuk kestabilan dan keamanan nasional (national 

stability and security). 

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 3161KMK-01611994 

tentang pedoman pembinaan usaha kecil dan koperasi melalui pemanfaatan dana dari 

bagian laba Badan Usaha Milik Negara dengan sumber dana pembinaan adalah laba 

setelah pajak sebesar 1 sampai 5 %. Terkait dengan peraturan tersebut, sampai 

dengan tahun 2003 PT Antam Telah menyalurkan dana sebanyak Rp. 6,2 Milyar 

untuk pengembangan usaha kecil sekitar kecamatan Nanggung. 

Selain itu, sesuai dengan misi perusahaan bahwa kehadiran perusahaan juga 

hams mampu mensejahterakan karyawan dan lingkungan sekitar (Laporan Rencana 

strategi jangka panjang perusahaan, 1999). Dalam operasionalnya, pengembangan 

masyarakat masyarakat sekitar dikelola melalui Departemen Pengembangan 

Masyarakat dengan sasaran adalah untuk menyelasarkan operasi perusahan untuk 

memastikan keberadaannya memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan 

masyarakat dan mendukung perkembangan daerah setempat, dengan berfokus pada 



kegiatan : pengembangan usaha kecil setempat, meningkatkan pendidikan daerah 

setempat, kesehatan masyarakat, dan perbaikanlpembangunan sarana dan prasarana. 

(Bahan presentasi induksi Unit Bisnis Pertambangan Emas / UBPE Pongkor, 2001). 

Selma periode 1999 sampai dengan 2003, perusahaan telah menyalurkan dana 

sebesar sekitar Rp. 17 milyar untuk pengembangan di bidang pendidikan, keagamaan 

sarana dan prasarana ( PT Antam UBPE, 2003). 

Dari gambaran diatas terlihat bahwa terdapat potensi keuangan relative besar 

yang bersumber dari kehadiran perusahaan pertambangan Antam UBPE, namun 

apabila alokasi ini diberikan tanpa adanya suatu strategi yang memadai tidak akan 

memberikan hasil yang optimal. 

1.2 Identifikasi masalah 

1. Belum tergambar dengan jelas usaha kecil yang cocok dan usaha kecil yang 

dapat menjadi unggulan daerah sekitar pertambangan emas Pongkor yang bisa 

diandalkan untuk mandiri dan dapat secara relatif meredam kegiatan PET1 yang 

potensial akan terus bergulir seiring dengan tuntutan kebutuhan pokok, dan 

penegakan hukum terhadap aktivitas illegal ini yang masih perlu ditingkatkan. 

2. Strategi pengembangan usaha kecil masyarakat sekitar pertambangan sebagai 

bagian dari program community development perusahaan belum optimum. 

1.3 Rumusan masalah 

Dari latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka dapat dirumuskan 

masalah yang perlu dijawab sebagai berikut: 



1. Bagaimana mengembangkan usaha kecil di daerah sekitar pertambangan 

sebagai bagian dari program community development perusahaan 

2. Alternatif dan rancangan strategi apa yang perlu dibuat untuk dapat 

mengembangkan usaha kecil didaerah sekitar pertambangan emas Pongkor 

3. Faktor apa saja yang perlu diteliti untuk mendapatkan usaha kecil yang cocok 

dan yang dapat diunggulkan untuk mendukung ekonomi masyarakat setempat 

dan mampu menggantikan potensi kegiatan PETI. 

4. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap Community Development 

perusahaan program sehubungan dengan pengembangan usaha kecil daerah 

sekitar. 

5. Bagaimana menentukan strategi pengembangan usaha kecil di daerah sekitar 

pertambangan sebagai bagian dari program community development perusahaan. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis 5 (lima) usaha kecil yang dapat diunggulkan yang cocok dengan 

potensi sumber daya manusia setempat dan sumber daya alam yang tersedia 

untuk mendukung ekonomi masyarakat selama periode penambangan maupun 

saat pasca operasi penambangan. 

2. Melakukan evaluasi terhadap kondisi lingkungan eksternal dan internal bagi 

perusahaan dalam menjalankan program community development perusahaan 



dalam kaitannya dengan pengembangan usaha kecil daerah sekitar 

pertambangan. 

3. Melakukan evaluasi bentuk kelembagaan saat ini untuk kebutuhan penyaluran 

dana pembinaan perusahaan. 

4. Menentukan strategi altematif pengembangan usaha kecil di daerah sekitar 

pertambangan sebagai bagian dari program community.development perusahaan. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi : 

1. Penulis, berkesempatan untuk dapat menerapkan dan mengamalkan ilmu-ilmu 

yang diperoleh di perkuliahan serta untuk membantu penulis dalam 

mengembangkan diri pada tempat kerja. 

2. Pihak Perusahaan, hasil penelitian sebagai bahan masukan dalam merumuskan 

kebijakan program community development tentang pengembangan usaha kecil 

daerah sekitar. 

3. Pihak Penierintah, bisa mendapatkan informasi pengembangan masyarakat yang 

lebih dilihat dari sisi aspek kepentingan perusahaan. 

4. Pengembangan Iptek, hasil penelitian sebagai "data - d a m  (benckmark data)" 

untuk penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan. 



1.6 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dalam ruang lingkup kajian terhadap program 

Community Development PT Antam Tbk Unit Bisnis Pertambangan Emas yang 

dibatasi pada aktivitas pengembangan usaha kecil di sekitar wilayah pertambangan 

melalui pendalaman cara pandang dari sisi perusahaan dengan melakukan kaji ulang 

terhadap langkah yang telah dilakukan perusahaan dan hubungannya dengan apa 

yang telah digariskan oleh pemerintah. Implementasi altematif strategi 

pengembangan usaha kecil dari penelitian ini diserahkan sepenuhnya kepada 

manajemen PT Antam UBPE Pongkor. 




