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KATA PENGANTAR

Seminar Nasional Perhutanan Sosial dengan mengusung tema "PERHUTANAN SOSIAL BERBASIS

AGROFORESTRI UNTUK KEilANDIRIAN TASYARAKAT DAN DAYA SAING BANGSA" yang dilaksanakan

oleh Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat bekerjasama dengan JIFPRO, \A/bseda University,

Bridgestone Jepang dan didukung oleh berbagai pihak telah berjalan dengan baik dan sukses. Seminar yang

telah dilaksanakan pada tanggal 12 Mei2016 di Banjarbaru Kalimantan Selatan ini menghadirkan pembicara

Bapak Dr. Hadi Daryanto (Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan R.l) sebagai keynote speaker Tema : Kebijakan Perhutanan Sosial dan Kemitraan

Lingkungan untuk Kemandirian Masyarakat dan Daya Saing Bangsa. Selain itu, dalam seminar juga

dipaparkan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Percepatan Perhutanan Sosial mendukung Pengelolaan

Hutan Lestari yang disampaikan oleh lr.H. Akhmad Hairin, MP (Kepala Dinas Kehutanan Tanah Laut Kalsel).

Hasil penelitian, dan pengalaman dalam pendampingan masyarakat disampaikan oleh Dr. Mahrus Aryadi,

M.Sc (Ketua INAFE, Koordinator W-Bridge Project, ULM) dengan tema "Rekonstruksi Sosial Sebagai dasar

keberlanjutan Perhutanan Sosial berbasis Agroforestri". Prof. Morikawa (Waseda University Jepang &

JIFPRO) menyampaikanW-Bridge Project in South Kalimantan: Forest Rehabilitation through SocialForestry

based on Agroforestry Approach.

Di samping itu sebanyak 46 pembicara menjadi narasumber dalam sidang komisi, dan dihadiri oleh

sekitar 200 orang peserta dari berbagai lembaga/instansi/perguruan tinggi/LSM dan kelompok tani HKm.

Ragam presentasi dari pemakalah yang telah disampEif"n dan dikumpulkan yang dimuat dalam

e-prosiding ini menggambarkan kepada kita bahwa Perhutanan Sosialmerupakan ladang pengetahuan yang

luas dan dinamis serta praktis, sehingga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menjadi sangat

besar.

Kami atas nama Panitia mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Lambung Mangkurat,

Dekan Fakultas Kehutanan Unlam, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q Dirjen PSKL, serta

berbagai pihak telah berpartisipasi dan mendukung kegiatan seminar hingga terbilnya prosiding ini. Semoga

kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua dan kebaikan masyarakat lndonesia.

Banjarbaru, November 2016

Ketua Panitia

Dr. HamdaniFauzi, S.Hut, M,P
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-A23-
PROGRAM COM MUNITY DEVELOPMENT DALAM RANGKA

PEM BERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN H UTAN

(Studi pada progr am Corporote SociolResponsib itity PI. Adaro lndonesia di Kabupaten

Tabalong, Kalimantan Selatan)

Hamdani Fauzi

Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat

Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan pelaksanaan program community Developmenf (cD) dalam

upaya pemberdayaan masyarakat desa hutan pada kawasan pertambangan PT' Adaro lndonesia di

Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong dengan cara mendiskripsikan dan menganalisis aspek-aspek yang

berhubungan dengan : 1) Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan, dan 2) Persepsi

masyarakat pada kegiatan pemberdayaan masyarakat perdesaan hutan. Sumber data berasal dari informan,

dokumen-dokumen serta peristiwa atau situasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis model

interaktif yaitu mereduksi data, menyajikan data serta menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa pemberdayaan Masyarakat Kawasan pertambangan telah dilaksanakan, pada bidang pembangunan

sosial, pembangunan ekonomi dan pengembangan lingkuhgan'

pandangan masyarakat terhadap keberadaan pertambangan batubara relatif baik dan program comdev

perusahaan telah memberi manfaat terutama bagi masyarakat lokal. Keberadaan PT' Adaro lndonesia

menurut informan memberi manfaat dan kerugian bagi penduduk lokal. lnforman berpendapat bahwa selama

ada tambang, air di gunung menjadi kering atau banjir makin sering, terjadinya pencemaran lingkungan'

banyak lahan yang drgali tidak ditutup lagi, perekonomian penduduk masih rendah kurang memperhatikan

masyarakat, tidak menyediakan fasilitas umum, tidak memperhatikan aspirasi masyarakat, kendaraan

roda dua atau tidak boleh melaluijalan proyek, tidak diberikan fasilitas air bersih, serta tidak ada bantuan

penanggulangan banjir.

Kata Kunci: Community Development; pemberdayaan masyarakat; desa hutan

Penulis untuk Korespondensi, surel: danie' bastari@gmail'com

PENDAHULUAN

Kegiatan CSR semakin menguat terutama setelah dinyatakan dengan dalam Undang-undang Perseroan

Terbatas No. 40 tahun 2007. Begitu pula dalam UU No. 25 tahun 2007 tentang penanaman modalsecara tegas

dinyatakan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan'

1aa
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Perhutanan Sosial Berbasis Agroforestri untuk Kemandirian Masyarakat dan Daya Saing Bangsa

Menurut Elkington (1998), CSR dikemas dalam konsep 3 P yaitu profit, planet, dan people. perusahaan

yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (profit), melainkan memillki kepedulian
terhadap kelestarian Iingkungan (planet) dan kesejahteraan masyarakat (people). Berkaitan dengan dimensi
people, maka program community developmenf dapat dimaknai sebagai bagian dari corporate social
responsibility (tanggung jawab sosial perusahaan) terhadap masyarakat sekitar. Diharapkan, pelaksanaan
community developmentmenjadi sarana pembangunan masyarakat yang sesuai dengan konsep suistanable
developmenf dan pengaturan hukum yang responsif.

PTAdaro lndonesia sebagai salah satu perusahaan multinasional yang bergerak di bidang pertambangan
batubara juga berkewajiban melaksanakan CSR, dimana di dalamnya juga telah melaksanakan program

Community Development (COMDEW. Program ini juga merupakan program dalam rangka mendukung
kegiatan pemberdayaan masyarakat yang di laksanakan di Kabupaten Tabalong.

Tujuan pemberdayaan masyarakat melalui Community Developmenf ini diharapkan dapat menyentuh
langsung terhadap masyarakat pada kawasan pertambangan yang terkena dampak dari kegiatan
pertambangan. Usaha pemberdayaan yang telah dilaksanakan seringkalikurang efektif dan jarang melibatkan
masyarakat lokal dalam penentuan program itu sendiri, sehingga program Community Developmenf yang
dilaksanakan diasosiasikan dengan sumbangan perusahaan dalam bentuk infrastruktur fisik. program
Community Development dengan berbagai variasinya belum ada yang berhasil menciptakan keadilan dan
kesejahteraan bagi mereka. Keadaan ini yang kemudian menyebabkan program pemberdayaan melalui
Community Development kurang memberikan manfaat atau perubahan kepada masyarakat sekitar malahan
memunculkan isu-isu pencemaran lingkungan yang menyebabkan pertikaian dengan antara perusahaan dan
masyarakat sekitar (Rukminto, 2003). Permasalahan munculterutama pada peruntukan dana pengembangan
masyarakat tersebut. Pengalaman menunjukkan bahwa pada awal pembangunan kegiatan pertambangan,
seringkali kegiatan pengembangan masyarakat diasosiasikan dengan sumbangan perusahaan dalam
bentuk infiastruktur fisik. Keadaan ini yang kemudian menuai banyak kritik dari berbagai pihak, sehingga
perusahaan dianggap iustru telatr merusak tdanan mayard<at, menyebabkan masyaral<at tokal menjadi
tidak mandid dan cendenrrE maia- l.€bittiat*t &agi, sebHr pe$sdtaan pertnnbangan tgtup, daerah yang
relatif maiu, menjadi mundur kenrbafi. l(eadaan rtet*d let h hm* kaena rtcyarakat sudah tidak terbiasa
lagi hidup seperti sebelum kegiatan pertambengilr rn6d( ke d-r*r-

Tujuan penelitian ini adalah:

a. Mendeskripsikan kegiatan pemberdayaan masyaft*at rnetdui p)logrxn Canrdw pT. Adaro lndonesia di
Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong

b. Menganalisis persepsi masyarakat terhadap kegiatan panberdayaan nrasyara<at melalui program

comdev PT. Adaro lndonesia di Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong

METODE PENELITIAN

Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur persepsi nrayardet Erhadap program comdev
PT. Adaro lndonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian kualitatif dapat mengungkap peristiwa-
peristiwa riel dilapangan dan serta dapat mengungkapkan nilai*ribi yang tersenrbunyi (hidden value) dari
penelitian ini.

Lokasi penelitian yang ditetapkan adalah berdasarkan patimbangan sebagai berikut:

1 . Sehubungan dengan keberadaan PT. Adaro lndonesia di lGbupaten Tabalong yang tetan nLngeksploitasi
batubara diwilayah tersebut selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun, maka sejalan dengan hal tersebut

189
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ait"f."nlt"nnya suatu program pemberdayaan masyarakat yang yang dikemas dalam Program

Community Development (COMDEV) PT' Adaro lndonesia'

2. Di Kecamatan Upau terdapat Desa Kaong, Pangelak dan Kinarum yang merupakan kawasan perdesaan

hutan dan berada di dalam wilayah ring I program comdev dari PT' Adaro lndonesia'

Sementara itu teknik penarikan sampel responden dipilih dengan purposive random sampling dengan

pertimbangan sebagaimana penentuan informan. Penetapan jumlah sampel didasarkan pada banyaknya

jumlah individu sesuai yang dirumuskan oleh slovin pada taraf kepercayaan 95% atau tingkat toleransi

terjadinya galat5o/o (Steph Ellen, 2005)'

Berdasarkan kriteria pengambilan populasi dan sampeldiatas, maka jumlah sampel responden disajikan

padaTabel 1.

Tabel 1. sebaran populasi dan responden setiap desa di lokasi penelitian

Jumlah (jiwa)

Nama Desa Unit Populasi Unit RespondenNo

1.

2.

3

Kinarum

Pangelak

113

174

139

20

22

21

Jumlah 426 64

Data sekunder (DokumenUsumber tertulis) yaitu data yang sudah diolah dalam bentuk naskah tertulis

atau dokumen yang relevan dengan masalah dan fokus sehingga dapat dipakai sebagai pendukung dalam

penelitian ini. Data yang dipakai seperti petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Program community

Development, laporan usulan Kegiatan dan pelaksanaan kegiatan communi$ Development di Desa

Kaong, Pangelak dan Kinarum, laporan keuangan pelaksanaan kegiatan community Developmenf' laporan

perkembangan dan hasil pertanggungjawaban pelaksanaar! kegiatan, dokumen foto kegiatan pembangunan

dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan community developmenf serta Profil Desa Desa Kaong'

Pangelak dan Kinarum tahun 2014.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis data kualitatif digunakan untuk

menjawab tujuan 1,2,4,dan 5. Untuk analisis data kualitatif dalam penelitian initeknik analisis data yang

dipergunakan adalah model interaktif dari Miles dan Huberman (2005) dengan prosedur reduksi data'

penyajian data dan menarik kesimpulan'

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan upau

PadaUmumnyapolaataumodelkelembagaanprogramCommunityDevelopmenf,padabeberapa

perusahaan ada yang sudah membentuk satuan kerja sendiri, ada juga yang pengelolaannya diserahkan

kepada pihak ketiga (walaupun masih berada dibawah pengawasan perusahaan), ada juga pengelolaannya

bersatu dengan unit kerja yang lain seperti bersatu dengan satuan kerja humas, lingkungan dan lain

sebagainya. &

sesuai dengan kebijakan perusahaan, maka program comdev diwujudkan melalui4 (empat) pilar, yaitu

pengembangan Bidang Ekonomi, Pengembangan Bidang Pendidikan, Pengembangan Bidang Kesehatan
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dan Pengembgngan Bidang Sosial Budaya. Disamping keempat program di atas terkadang ditambah satu

program lagi sesuai dengan keperluan, yaitu program khusus di bidang lingkungan hidup.

Kegiatan Pembangunan Bidang Schl
Kegiatan Pembangunan bidang sosial diidlkar sebagai modal sosial perusahaan terhadap masyarakat

sekitar pertambangan pada khususnya serta masyrakat lr*upaten Tabalong pada umumnya. Sehubungan

dengan Pelaksanaan pembangunan sosial melafui ptqgcm hmmunity Developmenf PT. Adaro lndonesia

di Kecamatan Upau diasosiakan dalam bentuk Pembarguran Praarana sosial bagi wilayah pedesaan

dan kegiatan sosial perusahaan. Hal ini dilakukan !€rena md[H kondsi keterbatasan dari fasilitas sosial

masyarakat, dengan demikian diharap dapat menuniang d<tifitas serta kebedangsungan hidup masyarakat

desa sekitar kawasan pertambangan. Dari hampir sebahagian besar rensp aggaran yang dianggar untuk

bidang pembangunan sosial memang dirasakan sudah dapat rnembanfu &pun mengurangi kesenjangan

kehidupan sosial masyarakat.

Adapun kontribusi program community developmentini tefiadap pelayanan O*taE scial di Kecamatan

Upau adalah : pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan desa, peniUarar idan desa, sarana air

bersih, pengembangan kapisitas sumber daya manusia dan rehabilitiasi Sarana peribaddan.

Sarana dan prasarana pemerintahan desa dibutuhkan guna penunjaqg aktifih kegi#n pemerintahan

desa. Cermin penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di desa ddalah danya saiilr.r dan prasarana kantor

desa yang sangat memadai. Kondisi yang ada selama ini terutama di Desa Pangptsk adafi kantor desa

yang serba darurat, Komentar berikut di berikan oleh Bapak Muliadi, Kasie Pembargrman Desa Pangelak

sebagai berikut:

" Kantor Desa yang ada selama ini yang digunakan jauh dari layak jadi plaksarlan @ayanan
pada jam kantor pada umumnya kami laksanakan dirumah, tapi semenjak cfrrcncilasi maka

fungsi pelayanan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 14.00 kami lal<sarla*;an di kantor."
(wawancara tanggal 17 Oktober 2015).

Berdasarkan komentar informan tersebut dapat tergambah<an bagaimana kordisa sa'rilra pemerintahan

di Desa Pangelak tersebut. Kegiatan Pembangunan sarana pemerintahan desa didokasikan untuk

rehabilitasi kantor desa, balai pertemuan desa, serta sanggar PKK desa. Reh$ilihi s.rana Pemerintahan

Desa tersebut dilakukan oleh masyarakat desa, dimana masyarakat desa d#n hd ini dif;asilitasi oleh

LPM menyampaikan proposal kepada satuan kerja serta direalisasikan peng*an sarana prasarana

penunjang seperti : seng 100 Lembar, semen 50 zak, Cat 20 kaleng, serta pryan &n kryu sebanyak 5

kubik. Pengerjaannya dilaksanakan oleh satuan kerja serta dibantu oleh rnayrakd berdasarkan tugas dari

kelompok kegotong royongan yang ada di desa.

Kegiatan pembangunan bidang sosial yang dilaksanakan rnelaluiprogran annmunity development di

Kabupaten Tabalong khususnya di desa lokasi penelitian untuk 2 (drs) t*rm bdakangan ini diarahkan pada

penyediaan sarana prasarana sosial kemasyarakatan dan penirgkaEr kuditas sumber daya manusia.

Dalam Kegiatan program ini kondisi sosial budaya masyar*at desa s€nernpat menjadi hal utama dalam

penetapan programnya. Kondisi alam desa di lokasi fnelitian sendri yang merupakan wilayah desa hutan

adalah desa yang memerlukan peningkatan sarana dan prasarana scial. Pemberian prioritas pembangunan

yang menekankan kepada pemenuhan kebutuhan daa tersehn merupakan penruujudan dari pelaksanaan

asas pemerataan dan nilai keadilan social (Soetono, 2(m)- Pembangunan bidang sosial di desa di lokasi

penelitian di fokuskan pada beberapa pembangunan saana dan prasarana pendukung yanglmemang sangat

urgen dibutuhkan oleh masyarakat di desa seperli bUang kesehatan, transportasi, pemerintahan, sarana
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air bersih sbrta pembangunan sosial disektor pendidikan. Pemenuhan kebutuhan yang sangat mendasar

tersebut sesuai dengan pandangan Rodito (2003) bahwa kebutuhan dasar meliputi: pembangunan sosial

yang mencukupi di bidang penyediaan air bersih, sanitasi, fasilitas pendidikan, kesehatan dan transportasi

umum.

Kondisi sosial masyarakat desa yang hampir sebahagian besar adalah petani memang tidak lepas dari

permasalahan-permasalahan sosialyang ada. Karena komunitas masyarakat ini tinggal atau berdomisili di

sekitar hutan maka secara otomatis masyarakat menggantungkan hidupnya disektor kehutanan (chambers,

1gg3). Hal ini merupakan gambaran masyarakatyang sedang berkembang dimana adanya kondisi sosial

ekonomi masyarakat yang relatif masih rendah (Soetomo, 2006)'

pencapaian pembangunan yang telah dihasilkan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa

melalui program community developmenf adalah pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan desa,

peningkatan jalan desa, pembangunan sarana kesehatan, peningkatan sarana pendidikan, pengadaan

sarana air bersih. Keberadaan sarana dan prasarana yang dibangun tersebut merupakan komitmen

pemerintah daerah. Hal tersebut sesuai dengan pandangan Ndraha, dalam Soetomo (2006) bahwa prinsip

tersebut menjadi orientasi bagi pemerintah untuk merumuskan dan menjalankan kebijakan yang menyangkut

berbagai upaya yang langsung berkaitan dengan kesejahteraan rakyat dengan jalan menyelenggarakan

pembangunan dan pekerjaan sosial.

pada umumnya pembangunan pada bidang sosial masyarakat yang dilaksanakan melalui program ini

memang dirasakan cukup membantu masyarakat sekitar. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai

sedikit banyaknya mampu memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat di desa khususnya di

lokasi penelitian (Kartasasmita, 1996). Pembangunan sarana dan prasana sosialserta peningkatan kualitas

sumber daya yang dilaksanakan melalui kegiatan ini berbeda antar desa yang satu dengan desa yang lainnya

hal inididasarkan pada kebutuhan masyarakat lokal setempat. Yang mana masing-masing Komunitas dari

masyarakat desa setempat berbeda kondisisosial masyarakat dan permasalahannya.

Dukungan fasilitas yang memadai seperti ketersediaan sarana kesehatan, air bersih, fasilitas pendidikan,

sarana transportasi, sarana olah raga dan fasilitas ibadah\nemang membutuhkan dana yang cukup besar'

Akan tetapi disadari bahwa hal ini merupakan modal sosial yang dimiliki dalam upaya pengembangan

masyarakat (Soetomo, 2006). Besaran alokasi dana dan adanya realisasi fisik yang nyata dilapangan

adalah pencapalan yang diharapkan dari program communi$ developmet di sektor sumber daya dan energi

ini. Memang disadari pada awalnya kegiatan ini merupakan investasi sosial yang tidak produktif. Akan tetapi

dalam jangka panjang peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat merupakan investasi sumber daya

manusia yang akan memberikan kontribusi bagi pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Dampak

yang diharapkan dari pembangunan sosial ini adalah kondisi masyarakat yang berubah, perubahan dari

pemberdayaannya yang diharapkan adalah perubahan perilaku serta keberlanjutan system sumber daya

dan lingkungan pendukung system kemasyarakatan'

Pengembangan Masyarakat di Bidang Ekonomi

pembangunan bidang ekonomi melalui kegiatan community developmenf diorientasikan dengan

melihat potensi-potensi ekonomi masyarakat. Potensi ekonomi masyarakat yang berada pada kawasan

pertambangan pT. Adaro lndonesia Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong pada umumnya mengandalkan

potensi perkebunan sebagai mata pencahariaanya. Potensi perkebunan karet yang dimiliki oleh Kabupaten

Tabalong khususnya di desa di lokasi penelitian sangat besar. Akan tetapiketerbatasan sarana dan prasarana

dan modal usaha yang memadai kadang menjadi permasalahan pelik didalamnya'

192



Perhutanan Sosial Berbasis Agroforestri untuk Kemandirian Masyarakat dan Daya Saing Bangsa

Potensi t'brkebunan di desa lokasi penelitian masih dikelola secara tradisional oleh masyarakat petani

setempat. Penggunaan bibit karet masih merupakan karet rakyat dari alam, bukan jenis unggul akibat

kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Program pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi ini

difokuskan pada sektor perkebunan karet serta modal usaha.

Kegiatan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan melalui program Community Development ini

diarahkan untuk menunjang kegiatan perekonomian masyarakat pada umumnya. Wujud kegiatan ini

dilaksanakan oleh dinas atau instansiterkait dengan bentuk pemberian modal usaha, pembangunan sarana

penunjang kegiatan ekonomi maupun penambahan modal usaha masyarakat. Kegiatan inidilakukan dengan

memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat desa terkait. Untuk masyarakat desa dilokasi penelitian

ini karena pada umumnya masyarakat adalah para petani kebun karet, dan peladang maka alokasi kegiatan

program ini dialokasikan untuk menunjang kegiatan sektor perkebunan.

Pengembangan tasyarakd Bklang lGsehfrt
Dengan londisi ri&ay* yrg beraL d perhldm seda pend[dran nrcrarakd yang kurang memadai

ddfln menperl#r Mi mrrya nCra ffinya pusatausat kesehatan sangat diperlukan

6th nryralaf &sa.kn ryaya menegdr penularan penyakit. Pada umumnya kondisi pemukiman

rryCEn yilg ber# d ped#n terkesan kumuh, mengakibatkan rentan berkembangnya bermacam

penfaC- Li$rungat perumahan masyarakat di desa masih belum tertata dengan baik. Di samping

lingkungan perumahan, kondisi rumah masyarakat juga dirasakan kurang layak huni ini dikarenakan pada

umumnya masyarakat peladang membangun rumah yaitu dengan model rumah panggung tanpa melihat

dimana posisi rumah dibangun.

Dengan kondisi demikian pada umumnya sarana Mandi Cuci Kakus (MCK) sangat kurang di perhatikan.

Hingga untuk urusan MCK masyarakat cukup ke sungai saja untuk mandi ataupun buang hajat, ini

menyebabkan penyebaran penyakit akan semakin mudah dan cepat. Hasil wawancara dengan Bapak

Kornelius Kepala Desa Kaong mengenai keberadaan sarana kesehatan adalah sebagai berikut:

"Memang betul selama ini masyarakat kami sangat awa?n dan kurang memperhatikan kesehatan

pribadi maupun kesehatan lingkungan mereka, tapi dengan keberadaan layanan kesehatan yang

ada sedikit mulai mengurangi masalah-masalah kesehatan yang ada selama ini. Dulunya sebelum

ada sarana ini untuk berobat saja harus ke ibukota kecamatan karena di sana ada rumah sakit

tJmum mitik PT. Adaro lndonesia tapi jarak yang 4 (empat) Km masih sulit untuk diiangkau oleh

masyarakat. Dengan adanya beberapa layanan kesehatan yang di bangun disini seperti posyandu,

pos obat, dan bakesra membuat masyarakat dapat mengakses dengan mudah." (wawancara

tanggal 19 Maret 2015)

Air bersih merupakan sarana vital yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendukung aktifitas hidup

sehari-hari. Kondisi air bersih yang ada di desa dulunya dirasakan sangat mernprihatinkan, akibat tercemar

air asam tambang, sehingga air yang dipergunakan baik untuk MCK maupun untuk dikonsumsi sehari-hari

masih jauh dari standar kesehatan. Pandangan bapakAgustinus Tokoh masyard<at Desa Kinarum mengenai

gambaran keadaan masyarakat tentang kebutuhan air bersih adalah sebagai berikut :

"Kondisi air bersih yang ada di desa kami dulunya sangat mempihalinkan, masyarakat sangat

susah untuk mendapatkan air bersih karena tercemar limbah batubaa-" (wawancara tanggal 20

Apfl 2015).
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Pengembangan Bidang Pendidikan

Berdasarkan data profil desa, fasilitas pendidikan di Desa Kinarum, Pangelak, dan Kaong hanya

ada satu sekolah dasar (sD). Awal pembangunan sekolah ini di pelopori langsung oleh perusahaan agar

anak-anak masyarakat disekitar lokasi pertambangan dapat mengenyam pendidikan' PT Adaro lndonesia

yang mana pada tahun 19gg merencanakan pembangunan 1 (satu) lokal sekolah yang terdiri dari 3 ruang

kelas. pada saat itu status bangunan adalah hibah perusahaan terhadap masyarakat sekitar' Dalam

perkembangannya sekolah dasar initelah mempunyai 3 Lokal ruangan dengan total ruang kelas sebanyak

12 kelas. Melalui program Community Developmenf pembangunan yang dilaksanakan adalah pengadaan

sarana perpustakaan sebanyak 1 (satu) ruangan, pengadaan mobiler kelas yang terdiri dari meja belajar

sebanyak 30 buah, kursi belajar sebanyak 30 buah serta pengadaan papan tulis sebanyak 12 buah'

Kegiatan ini dilakukan untuk menunjang prasarana pendukung kelas yang dirasakan sudah tidak memadai

lagi untuk dipergunakan sebagai sarana belajar. Disamping itu pula dilakukan renovasi sebagian gedung

yang dibangun pada tahun 1989 tersebut seperti penggantian atap sekolah serta pengecatan dinding dan

pemagaran lingkungan sekolah.

Kegiatan pengembangan pribadi yang diberikan, bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya

manusia berbasis sumber daya alam. Hal ini dimaksudkan karena kondisi sumber daya alam yang

melimpah ruah terkadang tidak diimbangi dengan manajemen pengelolaan yang baik sehingga terkadang

pemanfaatannya kurang efektif dan efisien. Realisasi nyata yang diberikan adalah pelatihan-pelatihan bagi

kelompok masyarakat. Untuk wilayah Kecamatan Upau yang hampir sebagian besar merupakan kawasan

wilayah dampak, wujud peningkatan kapasitas kelompok masyarakat tersebut berupa pelatihan pengolahan

pesisir, pelatihan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja, pelatihan perbengkelan'

Kegiatan Pengembangan di Bidang Khusus: Lingkungan

Melalui kegiatan program community Development untuk Kecamatan upau kegiatan bidang

pengembangan lingkungan hidup dialokasikan untuk kegiatan penanaman pohon di sekitar fasilitas umum'

Sumber daya alam dimanfaatkan untuk sebesar-besarnyakemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan

kelestarian fungsi lingkungan hidupnya. Dengan demikian sumber daya alam memiliki peran ganda' yaitu

sebagai modal pertumbuhan ekonomi (resource based economy) dan sekaligus sebagai penopang sistem

kehidupan (life support sysfem). Hingga saat ini, sumber daya alam sangat berperan sebagai tulang punggung

perekonomian nasional, dan masih akan diandalkan dalam jangka menengah (Hikmat' 2004)'

Keberlanjutan lingkungan hidup merupakan komitmen pelestarian lingkungan atau kawasan baik

kawasan tempat tinggal masyarakat ataupun kawasan eksplorasi dari perusahaan. Model pertambangan

terbuka (open Pit) dalam pengelolaan penambangan batubara di Kecamatan Upau otomatis berdampak

pada buruknya kondisi lingkungan alam sekitar. Hasil nyata yang nampak adalah rusaknya kondisi hutan yang

merupakan kawasan penyangga air bagi kehidupan masyarakat sekitar kawasan pertambangan itu sendiri

serta proses sedimentasi dari tanah berlumpur di kawasan yang rendah yang nota benenya merupakan

kawasan pemukiman masyarakat serta lingkungan tempat masyarakat menggantungkan hidupnya' Kondisi

ini diperparah lagi pada masa produksi yaitu polusi lingkungan karena pada masa produksi ini kandungan

batubara yang berasal dari tanah harus dipisahkan'

Menurut Archie B. carrol dalam suharto (2006) komitmen perbaikan kualitas lingkungan hidup melalui

kegiatan community developmenf ini merupakan wujud kepedulian dari perusahaan dalam hal ini PT' Adaro

lndonesia. yang merupakan prinsip tiple bottom /lnes dan dikenal dikenal dengan sdbutan 3P yailu Profit'

people dan ptanet. Disamping komitment perusahaan untuk mengejar profit dalam hal ini keuntungan
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finansial disaqping itu juga berupaya untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat pada lokasi

pertambangan itu sendiri. Selain kedua hal tersebut komitment perusahaan juga diarahkan pada kepedulian

lingkungan hidup serta keberlanjutan keaneka ragaman hayati. Berpijak pada prinsip prinsip triple bottom

/rnes diatas maka community development biasanya diarahkan pada penghijauan lingkungan hidup

(Suharto, 2006).

Perseps i Masyara kat Terhada p P rog ram-Prog ram Comdev

Dampak Keberadaan PT. Adaro lndonesia

Pandangan masyarakat terhadap keberadaan pertambangan batubara relatif baik dan program comdev

perusahaan telah memberi manfaat terutama bagi masyarakat lokal.

Salah satu cara untuk memaksimalkan keterlibatan tenaga kerja lokalmemberikan kesempatan kepada

komuniti lokal untuk semua pekerjaan. lni tentunya didasari pada ketersediaan sumber daya manusia yang

ada di komuniti lokal, baik pendidikan maupun ketrarnpilan yang kemudian disesuaikan dengan ketersediaan

lapangan kerja, dalam hal ini memprioritaskan komuniti lokal.

Keuntungan yang didapat dari keterlibatan tenaga kerja lokal didalam program-program community

developmenf dapat menolong anggota-anggota masyarakat dari satu sumber daya perusahaan. Tenaga

kerja yang termasuk tersebut bisa mempunyai keahlian yang dapat dijadikan suatu sumber daya manusia

dalam program community developmenf perusahaan, sehingga memperkecil biaya pengeluaran apabila

dikerjakan oleh bukan orang lokal.

Pada saat perusahaan akan mulai beroperasi di areal untuk jangka waktu yang lama, sangat mungkin

untuk mengadakan pelatihan terhadap anggota masyarakat untuk bisa memperoleh ketrampilan sebagai

tenaga kerja. Program pelatihan mencakup:

a) Program magang untuk penduduk setempat dengan pengalaman bekerja yang sedang dilakukan.

b) Program seffikasi dengan pendidikan teknik atau organisasi yang sederajat

c) Pendidikan perguruem tinggi untuk penduduk setempat

d) Kerja sama pelatihan dengan lernbaga lokal" lenrbaa r*t"d

Sebagai tambahan untuk tenaga kerja lokal, perusdan @at menpuqfai danpak sosial ekonomi

yang positif dalam areal produksidan jasa masyarakat lokal mdduisub kstH dengan perusahaan lokal.

Hal ini penting, karena untuk perusahaan dalam mengidentifikai caraaanya nrcreka dapat mengajukan

subkontraktor lokal dan juga bekerja menghindari ketergantungan perusahaan pada kebuhrhan subkontraktor.

Perusahaan lokal dengan kapasitasnya dapat mempekerjakan anggota komunfi lokaldan bisa terlibat

dalam usaha yang tinggi dengan perusahaan, sehingga dengan secara langsung mensubkontraktorkan

perusahaan lokal dapat meningkatkan pendapatan komuniti lokal sekaligus trleri.ilExnkan kepercayaan

kepada komuniti lokal.

Keterkaitan dengan organisasi-organisasi usaha sangat dipentingkan dalam pengiembangan program

community developmenf, hal ini banyak disebabkan karena community &v@rcrrt merupakan pintu

masuk bagi perusahaan kepada keadaan sosial budaya komuniti lokal- Kerja sana program community

developmenf dengan perusahaan diperlukan untuk:

a) Penambahan dan melengkapi kemampuan kerja dan pdaku a nmunity &ve@ment Dalam hal ini

penambahan kemampuan dalam pengetahuan tentang fujuan serta program+rogram perusahaan baik

yang direncanakan maupun yang sedang berjalan-
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Hubuflgan untuk jaringan sosial yang baru, terutama kerja sama dalam hubungannya dengan antar

perusahaan yang ada di masyarakat lokal baik perusahaan besar maupun jasa penunjang'

Keuntungan dari pengetahuan lokal, terutama kerja sama dengan perusahaan jasa penunjang yang

terdapat dan muncuidari masyarakat dengan basis pranata sosial komuniti lokal.

Mencari pendekatan baru untuk pengembangan.

Dengan adanya kerja sama dengan perusahaan-perusahaan, maka dapat dicari suatu solusi

pengembangan untuk program yang lebih lanjut mengenai pengembangan komuniti lokal, membuat

community developmenf lebih berkelanjutan, dan koordinasi untuk memaksimalkan dampak-dampak

community developmenf, terutama dampak-dampak positif yang ditimbulkannya'

Walau bagaimanapun juga penduduk pendatang perlu mendapatkan tempat dalam jalinan usaha yang

dikembangkan dalam program community development. Hal initerkait pada bentuk-bentuk pengorganisasian

yang bersifat kedaerahan dari para pendatang yang selalu dihubungkan dengan remitan sebagai mata

rantai sosial (sociat linkages). Di samping itu penduduk pendatang merupakan penduduk yang berbeda tipe

sosial budaya yang dibawanya sehingga kemungkinan benturan-benturan budaya dapat terjadi baik dengan

perusahaan maupun dengan komuniti lokal'

pendatang pada dasarnya juga merupakan agen dalam pengembangan komuniti lokal yang

pembaurannya dilakukan secara tradisional, dan kadang-kadang membuat kelompok baru sebagai

perlawanan karena tidak mendapat kesempatan dalam usaha atau membuat elemen usaha baru sebagai

bentuk-bentuk kelompok preman. Premanisme pada dasarnya merupakan suatu bentuk perpajakan yang

ada di masyarakat sebagai akibat adanya struktur birokrasi dalam masyarakat.

Disamping itu dampak negatif yang muncul terutama menyebabkan kerusakan lingkungan (polusi udara

dan air) dan program comdev perlu lebih tepat sasaran. Untuk itu perencanaan dan monev comdev perlu

lebih baik dan terencana untuk pemberdayaan masyarakat.

persoalan yang harus menjadi perhatian serius pihak Manajemen PT. Adaro lndonesia adalah

pencemaran lingkungan. Adapun persoalan yang lain diantaranya: bantuan yang diberikan perusahaan

tidak merata, perusahaan memberikan bantuan hanya temporer, keberadaan jalan perusahaan menggangu

tata air sehingga menyebabkan populasi ikan menurun dan usaha ikan keramba terganggu, yang akhirnya

menurunkan kesejahteraan penduduk local. Disamping itu sebagian aliran sungai terbendung jalan angkut

(hauting) pT. Adaro lndonesia, sehingga sering menimbulkan banjir, kegiatan penambangan merusak hutan,

ganti rugi lahan tidak sesuai, berkurangnya lahan usaha, sisa galian tambang kurang tertangani, serta

perusahaan lebih banyak mempekerjakan tenaga kerja luar daerah, sehingga timbul kecemburuan sosial

antara penduduk lokal dan pendatang.

Menurut informan, bahwa masyarakat yang berada di sekitar tambang lebih merasakan dampak negatif

perusahaan dibanding wilayah di luar tambang. Terkait dengan dampak terbesar yang dirasakan oleh

kelompok masyarakat yang tergantung dalam ring tertentu ini, program comdev harus memperhatikan aspek

prioritas dalam menentukan targeUkelompok masyarakat caon peneriama manfaat program masyarakat

dengan dampak lebiih besar tentunya akan menerima program lebih besar dibandingkan dengan masyarakat

yang menerima damPak lebih kecil.

Berdasarkan anailisis yang dilakukan terhadap data sekunder dan data primer, maka berikut ini

ditampilkan beberapa hasil evaluasi pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh perusahaan yaitu:

a. pelaksanaan Program comdev telah memberi dampak positif berupa kontribusi teYhadap pembangunan

daerah (pengembangan ekonomimasyarakat, fasilitas pendidikan, kesehatan, maupun sosialbudaya),
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Dampak negatif dari comdev adalah masyarakat mengharapkan dan mulai tergantung kepada dana

comdev, bahkan masyarakat merasa dana comdev menjadi hak mereka,

Ada kecenderungan bahwa keenam Pemda yang bersentuhan dengan kegiatan perusahaan ingin

mengelola dana comdev perusahaan,

Masyarakat mengusulkan program yang akan didanai comdev dan melaksanakan program bantuan

tersebut dan telah menikmati hasilnya,

Keterlibatan masyarakat dalam monitoring pelaksanaan comdev sangat kecil, sehingga hasilnya masih

kurang efektif,

Sifat program comdev lebih banyak kepada melayanitanpa memberdayakan.

Manfaat PT. Adaro lndonesia

Keberadaan PT. Adaro lndonesia menurut informan memberi manfaat dan kerugian bagi penduduk

lokal. lnforman berpendapat bahwa selama ada tambang, air di gunung menjadi kering atau banjir makin

sering, terjadinya pencemaran lingkungan, banyak lahan yang digali tidak ditutup lagi, penduduk lokal sedikit

yang diterima bekerja PT. Adaro lndonesia, perekonomian penduduk masih rendah kurang memperhatikan

masyarakat, tidak menyediakan fasilitas umum, tidak memperhatikan aspirasi masyarakat, kendaraan

roda dua atau tidak boleh melaluijalan proyek, tidak diberikan fasilitas air bersih, serta tidak ada bantuan

penanggulangan banjir.

lnforman yang menyatakan keberadaan perusahaan tidak memberi manfaat beralasan karena bantuan

yang diberikan perusahaan tidak langsung ke masyarakat, bantuan tidak merata, tidak rutin, dan sedikit

sekali.

Namun demikian manfaat yang dirasakan masyarakat bahwa keberadaan perusahaan ini justru

memberikan dampak positif (manfaat) bagi mereka. Alasannya karena perusahaan telah banyak

memberikan bantuan ke masyarakat, menyediakan dan memperbaiki fasilitas umum, merekrut tenaga kerja

lokal, memberikan pengobatan gratis, memperbaiki mutu pendidikan, memberikan ganti rugi lahan yang

sesuai, juga memberikan pelatihan/keterampilan kepada maslarakat. Alasan lainnya karena keberadaan

perusahaan membuat desa menjadi lebih ramai, pembangunan desa menjadi lebih maju, ada akses jalan

menuju kota serta disediakan sarana angkutan gratis, terutama wilayah yang selama initerisolir, serta yang

tak kalah penting keberadaan perusahaan membuka peluang usaha lain, terutama sektor informal.

Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dengan beroperasinyaAdaro diwilayahnya merupakan kinerja

yang baik yang telah dicapai oleh Tim comdev. Hal ini menunjukkan bahwa program pencitraan yang baik

yang telah dilakukan oleh Tim comdev mampu memberikan kesan yang mendalam kepada masyarakat.

Pengetahuan Masyarakat tentang Bantuan PT. Adaro lndonesia

Berdasarkan hasilwawancara, informan mengetahui bahwa PT. Adaro lndonesia memilki program untuk

membantu memberdayakan masyarakat. Namun pengertian yang berkembang di masyarakat program

comdev tersebut lebih mengarah kepada bantuan perusahaan dibanding pemberdayaan masyarakat.

Beberapa program bantuan yang diketahui masyarakat antara lain : perbaikan sarana ibadah, pemberian

bibit tanaman karet, bantuan uang, sembako, keramba ikan, dana keporasi, penyediaan air bersih/air isi

ulang, pemberian gaji guru TK, pemberian bak penampungan air, pemberian pakaian olahraga, perbaikan

jembatan, pemberian genset, pemberian beasiswa, sunatan masal, penrberian pestisida, pembangunan/

perbaikan jalan, perbaikan sekolah, penrberian pengobatan gratb, penr@ian tas sekdlah, pemberian

pupuk, pemberian hewan temak, dan pengasapan nyanuk (fqgging)-

t.

;
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Pelakpanaan pemberdayaan melalui program Community Developmenf seharusnya dilakukan dengan

mengintegiasikan enam dimensi dari Community Devetopment itu sendiri yaitu pembangunan sosial,

pembangunan ekonomi, pengembangan politik, pengembangan budaya, pengembangan lingkungan dan

pengembangan pribadi/spiritual (lfe, 1996). Keenam aspek tersebut dapat dikatakan saling menunjang antara

satu aspek dengan aspek yang lainnya dimana pembangunan sosial merupakan modal sosial yang dapat

mendukung pembangunan ekonomi begitu juga pembangunan lingkungan hidup menjamin ketersediaan

sumber-sumber daya dari potensi ekonomi masyarakat, serta pengembangan politik dan pribadi spiritual

masyarakat dapat menjamin partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.

Usaha untuk memberdayakan (empowermenf) masyarakat agar memiliki power guna memperbaiki

kondisi hidupnya saat ini semakin di perlukan, baik itu pada masyarakat perkotaan atau masyarakat

pedesaan (Adimiharja, 2006). Lemahnya aksesibilitas kelompok masyarakat terhadap berbagai macam

bentuk fasilitas publik semakin memperburuk kondisi rakyat. Aksisibilitas ini memang di pengaruhi oleh

faktor kemampuan, dalam hal ini kemampuan juga bisa berarti mampu dalam materi dan mampu dalam

hal non materi (kekuasaan, status sosial). Jika dilihat bahwa beberapa kelompok masyarakat sudah kalah

dengan hal kemampuan tersebut, nilai materijelas mereka tidak memiliki bahkan nilai non materiil. Fasilitas

umum seperti rumah sakit dan sekolahan mungkin menjadi tempat yang mahal bagi kaum sekelompok

masyarakat kita. Sangat di sayangkan ketika fasilitas publik tersebut hanya mampu di akses oleh mereka

yang memiliki uang, sedangkan mereka yang tidak berdaya harus menerima keadaan secara pasrah karena

kondisi mereka. Community Development yang dilaksanakan melalui program pemberdayaan masyarakat

khususnya di Kabupaten Tabalong pada umumnya telah melaksanakan semua aspek dari integrasi dari

pembangunan diatas.

Dari seluruh pencapaian program yang telah dilaksanakan melalui Community Development PT.

Adaro lndonesia di desa lokasi penelitian, baik melalui kegiatan pembangunan bidang sosial, kegiatan

pembangunan bidang ekonomi dan pengembangan lingkungan hidup. Terlihat bahwa keberhasilan

pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan yaitu tersedianya fasilitas-failtas pendukung sosial

kemasyarakatan, keberdayaan dalam upaya mengakses kemampuan ekonomi serta keberlangsungan

lingkungan hidup dari masyarakat setempat. Program cimmunity developmenf yang telah dilaksanakan

dalam upaya pemberdayaan masyarakat pada kawasan pertambangan di desa lokasi penelitian masih

mengandung makna pemberian kekuasaan atau fo give power or authority fo (Budimanta, 2003)

Ketepatan Program COMDEV PT. Adaro lndonesia

Berdasarkan hasilwawancara, informan mangaku program comdev perusahaan sangat tepat sasaran.

Argumentasiyang disampaikan bahwa program comdev sudah mencakup kebutuhan mendasar masyarakat

setempat, mulaidari bidang ekonomi (pertanian, industri kecildan keterampilan), bidang pendidikan (bantuan

sarana - prasarana, beasiswa dan pelatihan guru), kesehatan maupun sosial budaya keagamaan.

Namun demikian ada juga informan menyatakan bahwa program comdev perusahaan masih kurang

tepat sasaran. Alasan mereka adalah program tersebut sebenarnya memberi manfaat, tetapi mereka ingin

manfaat yang lebih langsung. Responden ingin bantuan comdev langsung kepada mereka, tidak melalui

pemerintah, dan desa sekitar tambang mendapat porsi yang jauh lebih besar.

Dengan adanya berbagai macam program comdev perusahaan, maka masyarakat dan pemerintah

merasa senang. Beberapa anggota masyarakat yang diwawancarai secara umum menyatakan merasa

sangat senang dengan adanya program comdev PT. Adaro. Perasaan senang ini teru,tama dirasakan oleh

masyarakat yang wilayahnya jauh dari pertambangan dan hanya bersentuhan dengan transfortasi batu

bara. Bila selama ini mereka sangan kesulitan untuk mencari dana pembangunan prasarana pendidikan dan
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keagamaan, maka sesudah adanya comdev perusahaan, mereka mendapat bantuan dengan mudah, tepat
dan relative banyik. Masyarakat di sekitar Pelabuhan Kelanis saat inisudah menikmati kemudahan akses ke
kota karena perusahaan menyediakan kendaraan angkutan barang dan orang secara gratis. Bila selama ini
mereka harus menempuh jarak yang jauh untuk ke Tabalong, waktu yang lama serta biaya yang besar, maka
saat ini waktu yang 3 jam biasa menjadi 1 jam dan ongkos menjadi sangat murah.

Dengan berbagai pendapat informan di atas, tampak bahwa program pemberdayaan masyarakat
yang diimplementasikan perusahaan telah dirasakan manfaatrrya oleh masyarakat. Hal ini berarti program
tersebut telah memberi dampak yang positif dan nyata dalam kehklupan masyarakat. Hasil wawancara
juga menunjukkan hasil yang sejalan, yaitu sebagian besar masyarakd menyatakan program comdev telah
memberi dampak yang nyata.

lmplementasi program comdev yang diberikan perusahaan selama inidiwilayah pertambangan selain
memberi dampak nyata juga telah memberikan dampak yang meluas. Menunrt pengakuan informan,
menyatakan kondisi kehidupan masyarakat telah menjadi lebih baik. Namun masih banyak juga yang
menyatakan keberadaan perusahaan tidak memberi pengaruh dan malah ada yang menyatakan kehidupan
masyarakat menjadi lebih buruk. Diduga informan ini hanya melihat sisi negatifrrya 53ja dari keberadaan
perusahaan dan juga yang merasa aspirasinya tidak tersalurkan.

Harapan Masyarakat

Selanjutnya, karena program comdev telah memberi manfaat dan berdampak nyata terfradap kehiudpan
masyarakat, maka keinginan utama responden terhadap PT, Adaro lndonesia adalah agar program comdev
tersebut terus dilanjutkan. Adapun harapan masyarakat terhadap perusahaan relatif sangat banyak dan
bervariasi. Dan sekian harapan tersebut, maka harapan yang paling besar (38,9%) adalah dapat direkrut
sebagaitenaga kerja di PT. Adaro lndonesia dan atau kontraktor/sub kontraktomya.

Tabel2. Harapan Responden terhadap pT. Adaro tndonesia

Harapan
JMLJML

il

Tidak merusak lingkungan,

Bantuan untuk masyarakat

Bantuan infrastruktur desa, air

bersih fasilitas

26.8 21.3

6.6 13.7

8.6

9.68.51613

Bantuan modal, saprotan,

k
7.1 5.3 5.8

lahan karet 2.5 1.1 1.5
4.1 12.7 7.9

Jumlah 584

Berdasarkan Tabel 2, untuk setiap wilayah, tampak bahwa harapan masyarakat memiliki pola yang mirip.
Adapun harapan utamanya adalah dapat direkrut sebagai tenaga kerja. Harapan terbesar selanjutnya adalah
agar bantuan kepada masyarakat tetap diberikan oleh perusahaan dan secara langsung oleh*oerusahaan
tanpa melalui mekanisme pemerintah daerah.
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KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam manjalankan perusahaan pertambangan, PT, Adaro Indonesia mewujudkan kepeduliannya

terhadap kondisi sosial 
lbkonomi dan lingkungan di wilayah operasinya melalui program pengembangan

masyarakat {community deveropmenf/comdev) dengan tujuan terciptanya masyarakat pasca tambang yang

mandiridalamartikemandirianintelektualdankemandirianmanajemen.

pemberdayaan masyarakatkawasan pertambangan di Desa Kinarum, pangerak, dan Kaong Kecamatan

upautelahdilaksanakandalambidangekonomi,sosialbudaya'kesehatan'pendidikandanlingungan'

Pandanganmasyarakatterhadapkeberadaanpertambanganbatubararelatifbaikdanprogramcomdev

perusahaan terah memberi manfaat terutama bagi masyarakat 
'okar. 

Keberadaan pT. Adaro rndonesia

menurut informan memberi manfaat dan kerugian bagi penduduk lokal. lnforman berpendapat bahwa selama

ada tambang, air di gunung menjadi kering atau banjir makin sering, terjadinya pencemaran lingkungan'

banyaklahanyangdigalitidakditGuplagi,penduduklokalsedikityangditerimabekerjaPT.Adarolndonesia,
perekonomian penduduk masih rendah kurang memperhatikan masyarakat, tidak menyediakan fasilitas

umum, tidak memperhatikan aspirasi masyarakat, kendaraan roda dua atau tidak boleh melaluijalan proyek,

tidakdiberikanfasilitasairbersih,sertatidakadabantuanpenanggulanganbanjir.

Agar program pemberdayaan lebih efektif dalam pelaksanaannya diperlukan upaya pemetaan sosial

serta pengidentifikasian pranata-pranata sosiar masyarakat oreh pemerintah Daerah dan perusahaan'

pemetaan sosiar sebagai upaya untuk mendefinisikan masyarakat rokarserta masyarakat pendatang guna

menentukan model dari community devetopmentyang akan dibangun'
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