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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mengetahui seberapa besar dampak 

ekonomi dari kegiatan pertambangan batubara oleh PT. KIM terhadap masyarakat 

lokal, (2) Mengetahui bagaimana dampak sosial akibat dari kegiatan 

pertambangan batubara oleh PT. KIM. Penelitian ini berlangsung dari tanggal 24 

April 2015 sampai 24 Mei 2015 di Desa Tanjung Belit Kecamatan Jujuhan 

Kabupaten Muara Bungo. Metode penelitian ini adalah penelitian survei dan 

teknik pengambilan sampelnya menggunakan teknik purposive sampling dengan 

sampel sebanyak 77 orang responden. Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk 

deskriptif kualitatif. Variabel yang diukur meliputi pendapatan masyarakat 

sebelum dan sesudah adanya tambang, partisipasi angkatan kerja, dampak 

ekonomi lokal (local economic impact analysys dan Keynesian local income 

multiplier) dan persepsi masyarakat terhadap perusahaan tambang. Hasil Peneliti-

an menunjukkan bagi masyarakat yang berpendapatan rendah dan sedang lebih 

cendrung bekerja di perusahaan, kegiatan pertambangan batubara memberikan 

lapangan kerja yang baru bagi masyarakat sekitar tambang, hal ini dapat dilihat 

dari persentase kesempatan kerja dimana tenaga kerja lokal yang terserap sebesar 

7,7%. Kegiatan pertambangan batubara PT. MBA telah mampu memberikan 

dampak ekonomi positif bagi masyarakat lokal dengan nilai multiplier effect 

sebesar 1,09 pada tahun 2015. Dampak ekonomi langsung dari kegiatan PT. MBA 

adalah sebesar Rp. 8.826.136.000, dampak ekonomi tidak langsung sebesar Rp 

618.000.000 dan dampak ekonomi imbas sebesar Rp. 180.000.000. Persepsi 

masyarakat terhadap kegiatan pertambangan batubara adalah baik artinya 

keberadaan perusahaan pertambangan memberikan manfaat terhadap kehidupan 

masyarakat khususnya peningkatan perekonomian masyarakat. Keberadaan 

perusahaan pertambangan batubara secara tidak langsung memberikan dampak 

sosial di masyarakat, hal ini dapat dilihat dari naiknya intensitas konflik sesudah 

adanya perusahaan dan kurangnya partisipasi masyarakat terhadap kegiatan sosial 

seperti siskamling dan gotong royong. 
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