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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Kabupaten Luwu Timur terdiri atas 11 kecamatan, yaitu: Angkona, Burau, 

Kalaena, Malili, Mangkutana, Nuha, Tomoni, Tomoni Timur, Towuti, 

Wasuponda, Wotu. Sedangkan  Kecamatan Nuha terdiri dari 4 dusun dan 5 desa. 

Kecamatan Nuha dikenal memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang relatif 

besar. Salah satu potensi sumber daya alam yang di miliki Kecamatan Nuha 

adalah dalam bidang pertambangan. Pertambangan merupakan salah satu 

sumberdaya alam yang potensial. Bukan hanya untuk kebutuhan dalam negeri 

saja, tetapi dimanfaatkan oleh dunia internasional. Bidang pertambangan juga 

sangat menjanjikan keutungan dan juga memberikan kontribusi yang sangat besar 

dalam peningkatan pendapatan suatu daerah. Batubara, minyak bumi, nikel, nikel 

dan perak adalah bahan galian yang banyak ditemukan di Indonesia. Dan bahan 

tambang ini termasuk dalam golongan sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui 

(non renewble). Sehingga pemanfaatannya harus dilakukan secara optimal.  

Sorowako merupakan salah satu daerah di Kabupaten Luwu Timur 

Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki perusahaan tambang nikel. Perusahaan 

tambang nikel tersebut inilah yang  kemudian  dikenal dengan nama  PT  Vale 

Indonesia Tbk. Perusahaan tambang  inilah yang  menjadi salah satu penopang 

perekonomian masyarakat Desa Sorowako Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu 

Timur mengingat banyaknya anggaran  yang  dikeluarkan PT Vale  Indonesia  

Tbk. dalam membantu program-program pemerintah Sulawesi Selatan untuk 

mengembangkan masyarakat di sekitarnya. (PT Vale Indonesia Tbk: 2011) 
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Sorowako adalah pusat operasional Vale Indonesia dan kawasan 

permukiman karyawan. Merupakan satu dari 11 kecamatan di Kabupaten Luwu 

Timur yang berjarak 590 kilometer dari Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi 

Selatan. Sorowako memiliki populasi penduduk sebanyak 25.537 jiwa (2011). 

Pada mulanya Sorowako ini adalah area atau lahan pertanian. 

Pembangunan industri pada daerah ini secara tidak langsung memotivasi 

penduduk setempat memanfaatkan peluang kerja yang semula di bidang pertanian 

saja, kini dapat berkembang pada bidang jasa dan perdagangan. Berdirinya 

industri pertambangan nikel di Sorowako ini telah menimbulkan daya tarik 

tersendiri bagi pencari kerja dari luar daerah, sehingga menimbulkan masyarakat 

yang majemuk. Berbagai macam budaya dan perilaku yang dibawa oleh masing-

masing individu, akan berpengaruh pula terhadap kehidupan masyarakat setempat.  

Disisi lain secara langsung dan tidak langsung pembangunan dan 

pengembangan industri telah menimbulkan benturan-benturan antar nilai-nilai 

budaya lama dan modern. Industrialisasi merupakan usaha meningkatkan 

produksi berskala besar dengan cara memanfaatkan teknologi modern, sehingga 

tuntutan kepada masyarakat dalam penguasaan teknologi sangat ditekankan. Nilai 

budaya lama dan nilai budaya modern sering menimbulkan konflik. Dampak 

tersebut bisa menimbulkan kondisi kesenjangan nilai-nilai budaya yang dianut 

oleh masyarakat setempat. 

Sebelum adanya industri mata pencaharian masyarakat Desa Sorowako 

adalah bertani, berkebun, dan tukang kayu. Setelah adanya industri pertambangan 

masyarakatpun secara berlahan beralih pada bidang lain seperti industri 

perdagangan dan jasa. Perubahan peralihan mata pencaharian ini juga dikarenakan 
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pekerjaan yang dahulu tidak menjanjikan lagi, akibat berkurangnya lahan 

pertanian dan penghasilan yang tidak tetap. Disamping mempengaruhi lapangan 

pekerjaan adanya industri pertambangan juga mempengaruhi solidaritas antar 

anggota masyarakat dan interaksi sosial masyarakat, masalah seperti konflik lahan 

kerap terjadi antara perusahaan dengan masyarakat lokal yang lahannya menjadi 

obyek pertambangan. 

PT Vale Indonesia Tbk merupakan anak perusahaan dari Vale, sebuah 

perusahaan pertambangan global yang berkantor pusat di Brasil. sebelumnya 

bernama PT International Nickel Indonesia Tbk. (PT Inco), perusahaan kami 

mengoperasikan tambang nikel open pit dan pabrik pengolahan di Sorowako, 

Sulawesi, sejak tahun 1968. Saat ini, menjadi produsen nikel terbesar di Indonesia 

dan menyumbang 4% pasokan nikel dunia. 

PT Vale Indonesia Tbk adalah salah satu produsen utama nikel di dunia. 

Selama lebih dari tiga dekade sejak kontrak karya ditandatangani dengan 

Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1968, perseroan telah menyediakan 

pekerajaan yang membutuhkan keterampilan, memperlihatkan kepedulian 

terhadap kebutuhan masyarakat dimana perseroan beroperasi, memberikan 

keuntungan bagi para pemegang saham dan memberi sumbangan yang positif 

kepada ekonomi Indonesia. 

PT Vale Indonesia Tbk menghasilkan nickel dalam matte, yaitu product 

setengah jadi, dari bijih laterit di fasilitas pertambangan dan pengolahan yang 

terpadu sekitar Sorowako, Sulawesi Selatan. Keseluruhan produksinya dijual 

dalam kontrak-kontrak jangka panjang kepada salah satu perusahaan di Jepang. 

Daya saing PT Vale Indonesia Tbk terletak pada cadangan bijih dalam jumlah 

http://www.vale.com/
http://www.vale.com/
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besar, tenaga kerja yang terampil dan terlatih baik, listrik tenaga air berbiaya 

rendah, fasilitas produksi yang modern dan pasar yang terjamin untuk produknya. 

PT Vale Indonesia Tbk menjalankan operasinya berdasarkan kontrak karya 

(sebuah perjanjian internasional yang mengikat para pihak terkait, yaitu 

Pemerintah Republik Indonesia dan PT Vale Indonesia Tbk). Kontrak Karya yang 

ada telah diperpanjang hingga ke tahun 2025. 

Tumbuhnya kawasan industri ini tidak menutup kemungkinan terjadinya 

perubahan-perubahan diberbagai sisi kehidupan baik perubahan kondisi alamnya 

maupun perubahan nilai-nilai kehidupannya. Pembangunan industri memberikan 

kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar pertambangan dan masyarakat luar 

daerah. 

Selain itu, dengan keberadaan perusahaan tambang tersebut telah 

menimbulkan pertambahan penduduk di suatu daerah. Hal ini diakibatkan karena 

keberadaan  perusahaan tersebut menimbulkan  daya  tarik  masyarakat luar  yang 

datang  kedaerah tersebut  untuk mencari atau memperbaiki  perekonomian  hidup 

mereka. Hal ini  ditinjau dari besarnya  pendapatan yang  didapat dari bekerja  di 

perusahaan tambang  tersebut. 

Selama tahun 2014, PT Vale Indonesai Tbk telah menerima 50 karyawan 

baru, melalui seleksi internal maupun penerimaan tenaga kerja eksternal. Mereka 

terdiri dari 28 staf dan 22 non-staf. Dengan demikian, jumlah pekerja akhir 

periode pelaporan mencapai 3.122 orang. Komposisi karyawan berdasarkan 

penempatan lokasi kerja yakni : 1) Sulawesi 6,21%, 2)luar Sulawesi 8,87%, 3) 

Luwu timur 84,91%. (Laporan keberlanjutan Pt Vale Indonesia Tbk : 2014) 
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Sesuai dengan pasal 33 ayat undang-undang dasar (UUD) 1945 yang 

menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya 

dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran 

rakyat.   

Berdasarkan masalah-masalah yang telah peneliti deskripsikan diatas, maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang Berjudul Analisis Perbedaan 

Pendapatan Masyarakat Sesudah Dibanding Sebelum Beroperasinya Perusahaan 

Tambang Nikel  Pt. Vale Indonesia Tbk Desa Sorowako Kecamatan Nuha 

Kabupaten Luwu Timur. 

A. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang  yang telah dikemukakan diatas maka dapat 

dirumuskan permasalahan peneliti ini adalah : 

1. Bagaimana kondisi sosial-ekonomi masyarakat di Desa Sorowako Kecamatan 

Nuha Kabupaten Luwu Timur  

2. Seberapa besar perbedaan pendapatan masyarakat di Desa Sorowako sesudah 

di banding sebelum beroperasinya perusahaan tambang nikel Pt Vale Idonesia 

Tbk 

B. Batasan Masalah 

Dari uraian-uraian yang ada dalam latar belakang dan identifikasi masalah 

peneliti mempunyai keterbatasan kemampuan dan berfikir secara menyeluruh. 

Maka peneliti akan membatasi ruang lingkup kajian dengan memfokuskan 

perhatian mengenai : 

1. Karateristik sosial ekonomi masyarakat Desa Sorowako Kecamatan Nuha 

Kabupaten Luwu Timur, meliputi : 
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a. Pendidikan  

b. Infrastruktur  

c. Penyerapan tenaga kerja 

d. Jenis pekerjaan  

e. Pendapatan  

2. Bentuk kepedulian PT. Vale Indonesia Tbk terhadap perubahan sosial ekonomi 

masyarakat Desa Sorowako Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur. 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Sorowako 

Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur 

2. Untuk mengetahui perbedaan pendapatan masyarakat Desa Sorowako 

Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pemerintah Sorowako 

Memberikan informasi kepada pemerintah daerah (Terutama Bagi 

Stackholders seperti Bapeda, Dinas Pertambangan dan Energi, dan Bada 

Pengolaan Ijin Terpadu) untuk menilai perusahaan Tambang Nikel PT Vale 

Indonesia Tbk Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat serta kualitas lingkungan, 

sehingga menjadi pertimbangan dalam pengawasan dan pengeluaran ijin 

pertambangan Nikel di Sorowako Kabupaten Luwu Timur dan sebagai kontribusi 

pemikiran dan sarana serta bahan evaluasi yang bermanfaat dalam melakukan 

pembangunan daerah. Dimana pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus 
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benar-benar menjalankan serta mengawasi agar kebijakan tersebut dapat berjalan 

dengan baik sesuai dengan peraturan. 

2. Bagi Perusahaan PT Vale Indonesia Tbk 

Sebagai masukan dalam mengambil kebijakan pembangunan terkait 

perusahaan pertambangan maupun bagi sosial ekonomi masyarakat desa 

Sorowako Kecamatan Nuha. 

3.  Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dengan adanya penelitian tentang Dampak PT Vale Indonesia Tbk 

Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Sorowako kecamatan 

Nuha Kabupaten Luwu Timur diharapkan dapat menambah referensi dan koleksi 

literatur penelitan di Universitas Muhammadiayah Malang, sehingga dapat 

digunakan oleh mahasiswa yang akan melakukan penelitian berikutnya yang 

berkaitan dengan judul maupun objek penelitian. 

 


