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Salah satu upaya pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam 

rangka menyediakan keuangan daerah adalah melalui membuka lahan pertambangan, khususnya 

pertambangan batu bara. Sehubungan dengan itu maka PT. Viktor Dua Tiga Mega membuka 

lahan pertambangan batu bara di Kecamatan Lahei dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan 

pasar dalam dan luar negeri serta memberikan keuntungan-keuntungan di bidang ekonomi, sosial 

budaya, dan alih tekhnologi pada tingkat lokal maupun nasional. Pembangunan yang berhasil 

adalah yang memenuhi tiga kriteria yakni pertumbuhan, pemerataan dan berlangsung dengan 

lestari. Syarat lestari di ukur dari dua aspek yaitu aspek tidak adanya kerusakan sosial dan 

kerusakan alam. Dengan adanya pembangunan di bidang pertambangan batu bara tersebut tentu 

saja akan memiliki dampak baik positif maupun negatif terhadap kehidupan sosial ekonomi 

masyarakat yang berada di sekitar areal pertambangan. Dengan rumusan masalah bagaimana 

dampak yang diakibatkan oleh pertambangan batu bara PT. Viktor Dua Tiga Mega terhadap 

kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitarnya?, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan 

mendeskripsikan dampak positif dan negatif yang dirasakan masyarakat atas berdirinya 

perusahaan pertambangan tersebut. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriftif kualitatif dengan subyeknya adalah masyarakat 

yang berada di sekitar areal pertambangan batu bara PT. Viktor Dua tiga Mega dan data 

diperoleh dari hasil interview dan dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hal yang 

diteliti. Analisa data yang digunakan adalah analisa data kualitatif yaitu data yang telah diperoleh 

berdasarkan indikator penelitian disusun dalam kategori tertentu kemudian direduksi dan di 

display dan akhirnya dianalisa dengan melakukan pemaparan serta interpretasi secara 

komprehensif dan mendalam. 

Pada penelitian ini dampak atas berdirinya perusahaan pertambangan PT. Viktor Dua Tiga Mega 

terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitarnya dampak positifnya adalah adanya 

perbaikan fasilitas sarana pendidikan karena adanya program Community Development dari 

perusahaan, adanya lahan pekerjaan baru untuk masyarakat, dan adanya penambahan pendapatan 

serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dampak negatifnya adalah adanya 

konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan karena masalah pembebasan lahan, 

pencemaran air dan udara, adanya kecemburuan sosial antara penduduk lokal dengan warga 

pendatang karena permasalahan KUD dan fasilitas komunikasi yang difasilitasi oleh pihak 

perusahaan pertambangan batu bara PT. Viktor Dua Tiga Mega serta adanya kekhawatiran 

penduduk tentang akan terpengaruhnya perilaku tradisional masyarakat karena proses perekrutan 

pekerja perusahaan pertambangan yang berasal dari luar daerah. 

Setelah melakukan anlisa data, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dampak yang diakibatkan 

oleh keberadaan PT. Viktor Dua Tiga Mega terhadap kondisi sosial masyarakat kecamatan Lahei 

adalah negatif yang rentan terjadi konflik sewaktu-waktu sehingga diperkirakan akan merubah 



perilaku sosial masyarakat Kecamatan Lahei. Sedangkan terhadap kondisi ekonomi masyarakat 

pertambangan batu bara PT. Viktor Dua Tiga membawa dampak positif dengan adanya lahan 

pekerjaan baru dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rekomendasi untuk perusahaan 

pertambangan batu bara PT. Viktor Dua Tiga Mega dari peneliti adalah agar pihak perusahaan 

bisa meminimalisir dampak negatif yang terjadi pada masyarakat akibat proses pertambangan 

yang dilakukannya serta memaksimalkan dampak positifnya.  

 


