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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Landasan Penelitian Terdahulu 

Penelitian Raden Ince, Dkk (2010) dengan judul “Kajian Dampak 

Penambangan Batubara Terhadap Pengembangan Sosial Ekonomi Dan 

Lingkungan Di Kabupaten Kutai Kartanegara” hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pertambangan batubara memberikan dampak positif terhadap 

perekonomian. Disisi lain, kegiatan usaha pertambangan batubara memberikan 

dampak positif terhadap perekonomian masyarakat di sekitar perusahaan, yaitu 

meningkatkan pendapatan per bulan, memberikan peluang kerja dan peluang 

usaha sehingga dapat memperbaiki ekonomi masyarakat. Disisi lain, kegiatan 

usaha pertambangan batubara memberikan dampak negatif dan positif terhdapo 

kondisi sosial masyrakat sekitar perusahaan. Dampak negatifnya adalah kehadiran 

usaha pertambangan meningkatkan konflik antara masyarakat, dan perusahaan 

yang dipicu oleh masalah limbah, penerimaan tenaga kerja, masalah 

tumpangtindih lahan dan tidak optimalnya perusahaan dalam melaksanakan 

program pemberdayaan masyarakat (Comdev).  

Penelitian Asril (2014) dengan judul “Dampak Pertambangan Galian C 

Terhadap Kehidupan Masyarakat Kecamatan Koto Kampar Hulu 

Kabupaten Kampar” hasil penelitian menunjukkan bahwa pertambangan galian 

c menimbulkan kerugian terhadap kehidupan masyarakat baik masa kini maupun 

masa yang akan datang baik kerugian dalam bidang ekonomi seperti hilangnya 

mata pencaharian sebagian masyarakat, karena pulau yang ada di tengah-tengah 

sungai digunakan untuk tempat mengambil batu dan pasir yang akan dijual 
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kepada masyarakat. Ketimpangan sosial, pertikaian antara masyarakat dengan 

tokoh adat dan timbulnya krisis kepercayaan terhadap pemimpin desa.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah metode analisis dan 

variabel penelitiannya. Pada penelitian sekarang menggunakan objek atau pada 

perusahaan tambang nikel Pt Vale Indonesia Tbk di Desa Sorowako Kecamatan 

Nuha Kabupaten Luwu Timur. 

B. Landasan Teori 

1. Pengertian Industrialisasi 

Menurut UU RI No.5 Tahun 1984. Industri adalah kegiatan ekonomi yang 

mengelolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi atau barang jadi 

menjadi barang dengan nilai lebih atau barang jadi menjadi barang dengan nilai 

tinggi untuk penggunaannya tnikeluk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan 

industri. Klasifikasi industri berdasarkan tenaga kerja yang digunakan yaitu : 

a. Industri Rumah Tangga, yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja 

kurang dari empat orang. Ciri-ciri industri ini memiliki modal yang sangat 

terbatas, tenaga kerja berasal dari anggota keluarga, dan pemilik atau 

pengelolah industri biasanya rumah tangga itu sendiri atau anggota 

keluarganya. Minsalnya : industri anyaman, industri kerajinan, industri 

tempe/tahu, dan industri makanan ringan. 

b. Industri Kecil, yaitu industri yang tenaga kerjanya berjumlah sekitar 5 sampai 

19 orang, ciri industri kecil adalah memiliki modal yang relative kecil, tenaga 

kerjanya berasal dari lingkungan sekitar atau masih ada hubungan saudara. 

Minsalnya : industir genteng, industri batubata, dan industri pengelolahan 

rotan. 
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c. Industri Sedang, yaitu industri menggunakan tenaga kerja sekitar 20 sampai 

99 orang. Ciri industri sedang adalah memiliki modal cukup besar, tenaga 

kerja memiliki keterampilan tertentu, dan pimpinan perusahaan memiliki 

kemampuan manajerial tertentu. Minsalnya : indutri konveksi, industri bordir, 

dan industri keramik. 

d. Industri Besar yaitu industri dengan tenaga kerjanya lebih dari 100 orang. 

Ciri industri besar adalah memiliki modal besar yang dihimpun secara 

kolektif dalam bentuk pemilikan saham, tenaga kerja harus memiliki 

keterampilan khusus, dan piminan perusahaan dipilih memalalui uji 

kemampuan dan kelayakan (fit and profer tes). Minsalnya industri mobil, 

industri tekstil, industri besi baja, dan industri pesawat terbang. 

Pembangunan industri bertujuan : 

a) Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata 

dengan memanfaatkan dana, sumberdaya alam dan hasil budidaya serta 

dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup. 

b) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap, mengubah struktur 

perekonomian ke arah yang lebih baik, maju, sehat dan lebih seimbang 

sebagai upaya untuk mewujudkan dasar lebih kuat dan lebih luas bagi 

pertumbuhan ekonomi pada umumnya, serta memberikan nilai tambah bagi 

pertumbuhan industri pada khususnya. 

c) Meningkatkan kemampuan dan penguasaan serta mendorong terciptanya 

teknologi yang tepat guna dan menumbuhkan kepercayaan terhadap 

kemampuan usaha dunia nasional. 
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d) Meningkatkan keikutsertaan masyarakat dan kempuan ekonomi lemah, 

tnikeluk pengrajin agar dapat berperan secara aktif dalam pembangunan 

industri. 

e) Memperluas dan memeratakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, 

serta meningkatkan peran koperasi industri. 

f) Meningkatkan devisa melalui peningkatan ekspor hasil produksi nasional 

yang bermutu, Mengembangkan pusat-pusat industri yang menunjang 

pembangunan daerah dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara. 

1. Perubahan Sosial 

Perubahan sosial dapat diartikan sebagai perubahan-perubahan yang 

terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Minsalnya timbulnya 

pengorganisasian buru dalam masyarakat kapitalis telah menyebabkan perubahan-

perubahan dalam hubungan antara buru dengan majikan dan seterusnya 

menyebabkan perubahan hubungan dalam organisasi ekonomi dan politik.  

Pada defenisi yang lain perubahan-perubahan sosial sebagai suatu fariasi 

dancara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi 

geografis, kebudayaan materil, komposisi penduduk, ideologi maupun karena 

adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. 

2. Eksternalitas 

Eksternalitas merupakan gambaran efek yang dirasakan oleh seseorang 

yang ditimbulkan oleh orang lain. Eksternalitas juga dapat diartikan sebagai faktor 

eksternal (luar dari suatu sistem) yang mempengaruhi proses suatu kegiatan dan 

faktor ini sangat berpengaruh terhadap hasil dari kegiatan tersebut. Menurut 

Goerge dan Shorey dalam Soekartawi (1995:141), eksternalitas didefenisikan 
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sebagai berikut,” Aney change in yhe value of a firm’s production or a 

consumenr’s utility fuction arising from the actifity ofather decision-making 

units”. 

Ditinjau dari segi dampaknya eksternalitas dapat dibagi menjadi dua, 

yaitu: Esternalitas positif dan Ekternalitas negatif.  

a. Eksternalitas positif adalah tindakan seseorang yang memberikan manfaat 

bagi orang lain. Tetapi manfaat tersebut tidak dialokasikan di dalam pasar.  

b. Eksternalitas negatif adalah biaya yang dikenakan pada orang lain diluar 

sistem pasar sebagai produk dari kegiatan produksi. Atau memberikan 

dampak terhadap orang lain yang tidak memdapatkan konfensasi yang 

sifatnya merugikan.  

Selain itu ditinjau dari pihak-pihak yang melakukan dan yang menerima 

akibat, eksternalitas dibagi menjadi : eksternalitas Produsen-produsen, 

eksternalisas produsen-konsumen, eksternalitas konsumen-produsen, eksternalitas 

konsumen-konsumen. Mangkoesoebroto (2011) dalam Kiki (2012:32). 

Jadi eksternalitas adalah faktor yang diluar sistem yang mempunyai peran 

yang sangat penting dalam sebuah proses dari suatu kegiatan. Eksternalitas juga 

dapat berdampak positif (menguntungkan) dan dapat juga berdampak negatif 

(merugikan). 

2. Pengertian Dampak 

Dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup, dampak lingkungan didenifisikan sebagai suatu 

perubahan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu dan atau kegiatan. 

Sementara itu, Soemarwoto (2005) mendenifisikan dampak sebagai suatu 

perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktivitas di mana aktivitas tersebut 
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dapat bersifat alamiah, baik kimia, fisik, dan biologi. Lebih lanjut didenifisikan 

dampak pembangunan terhadap lingkungan adalah perbedaan antara kondisi 

lingkungan sebelum ada pembangunan dan yang diperkirakan akan ada setelah 

ada pembangunan. Pembangunan yang dimaksud termasuk kegiatan 

penambangan nikel yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan secara 

umum. 

3. Dampak Pertambangan Nikel 

Dalam Undang-undang No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup, dampak lingkungan didefenisikan sebagai suatu 

perubahan lingkungan hidup oleh suatu dan atau kegiatan. Sementara itu menurut 

Otto Soemarwotto (2009:36), menerangkan bahwa didalam undang-undang, baik 

di dalam undang-undang No 4 Tahun 1982, maupun NEPA 1969, dampak 

diartikan sebagai pengaruh aktifitas manusia dalam pembangunan terhadap 

lingkungan. 

Dampak industri menurut Undang- Undang No. 5 Tahun 1984 tentang 

perindustrian adalah kegiatan ekonomi yang mengelolah bahan mentah, bahan 

baku, barang setengah jadi, atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang 

lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan 

perekayasaan industri. 

Industri baru juga seringkali melakukan penggusuran terhadap fasilitas 

umum seperti masjid, balai desa, kuburan ataupun sekolah. (Hadi, 2002:24-25). 

Dampak pada kondisi fisik meliputi pencemaran air yang diakibatkan kontaminasi 

dengan limbah hasil sisah dari kegiatan industri pertambangan, pencemaran udara 

karena tercemar dari gas hasil buangan pertambangan, maupun polusi suara dari 
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aktifitas kegiatan pertambangan seperti (blastring) ataupun truk pengangkut 

barang tambang, turut memberikan dampak negatif terhadap kondisi fisik di 

daerah sekitar industri pertambangan. 

4. Konsep Pertambangan 

Menurut Undang-Undang No 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral 

dan batu bara pasal 1 buti (1) disebutkan pertambngan adalah sebagian atau 

seluruh kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral 

dan batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, 

konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengankutan dan 

penjualan, serta pasca tambang. 

Pertambangan merupakan suatu aktifitas penggalian, pembongkaran serta 

pengangkutan suatu endapan mineral yang terkandung dalam suatu area 

berdasarkan beberapa tahapan kegiatan secara efektif dan ekonomis dengan 

menggunakan peralatan mekanis serta beberapa peralatan sesuai dengan 

perkembangan teknologi saat ini. Berdasarkan jenis pengelolaannya, kegiatan 

pertambangan terdiri atas dua macam yaitu kegiatan penambangan yang dilakukan 

oleh badan usaha yang ditunjuk lansung oleh negara melalui kuasa hukum 

pertambangan (KP) maupun kontrak karya (KK) dan penambangan yang 

dilakukan oleh rakyat. 

Pertambangan merupakan sumberdaya alam termasuk kedalam kelompok 

stok, yang dimana sumberdaya alam ini dianggap memiliki cadangan yang 

terbatas sehingga eksploitasi terhadap sumberdaya alam tersebut akan 

menghabiskan sumberdaya alam yang ada. Pemanfaatan sumberdaya yang tidak 

efisien akan mengurangi persediaan di masa mendatang. Sumberdaya alam ini 
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disebut dengan sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui (non reneweble) 

atau terhabiskan (exhaustible) (Fauzi, 2004:35). 

Arif dikutip Salim  (2012:70-71), mengemukakan manfaat ekonomi 

kegiatan pertambangan. Manfaat ekonomi kegiatan pertambangan dibagi menjadi 

dua manfaat yaitu manfaat lansung dan manfaat tidak lansung. 

1. Manfaat lansung merupakan suatu yang bisa lansung dirasakan oleh 

pemerintah, pemerintah daerah maupun masyarakat akibat adanya kegiatan 

pertambangan nikel, manfaat lansung tersebut meliputi : 

a. Penerimaan pajak dan royalti 

Kontribusu pajak dan royalti bagi pemerintah pusat dan daerah. Menjadi 

sumber dana pembanguna dalam mensejahterakan masyarakat. 

b. Menciptakan lapangan kerja 

Rekrutmen masyarakat lokal dan daerah akan meningkatkan pendapatan 

perkapita, kualitas hidup, serta keterampilan masyarakat. 

2. Manfaat tidak lansung merupakan manfaat yang tidak dapat dinikmati secara 

lansung oleh masyarakat. 

a. Pembangunan Infrastruktur  

Keberadaan kegiatan pertambangan akan diikuti dengan pembangunan 

infrastruktur, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan infrastruktur lain, 

seperti rumah sakit, fasilitas pendidikan, sarana ibadah, dan lainnya. 

Keberadaan infrastruktur ini akan dinikmati oleh masyaraat yang berada di 

daerah lingkar tambang maupun masyarakat yang berada di luar wilayah 

pertambangan. 

b. Sirkulasi Barang dan Jasa 
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Belanja kebutuhan oprasional dan karyawan akan menjadi penggerak 

ekonomi masyarakat lokal, regional dan nasional.Keberadaan industri 

pertambangan nikel ini menimbulkan dampak, baik itu dampak positif dan 

negatif. Dampak positif merupakan pengaruh dari adanya pertambangan 

nikel terhadap hal yang bersifat nyata (praktis) dan membangun 

(konstruktif). Dampak positif dari industri pertambangan nikel ini adalah : 

a) Membuka daerah terisolasi dengan dibangunnya jalan pertambangan 

dan pelabuhan. 

b) Sumber devisa negara 

c) Sumber pendapatan Asli Daerah. 

d) Menampung tenaga kerja  

Sedangkan dampak negatif dari  pertambangan nikel meruapakan 

pengaruh yang kurang baik dari adanya sebuah industri pertambangan nikel. 

Dampak negatifnya adalah : 

1. Sebagai perusahaan yang dituding tidak memperhatikan kelestarian 

lingkungan. 

2. Pembukaan hutan sebagai lokasi pertambangan 

3. Limbah dari kegiatan pertambangan mencemari lingkungan. 

4. Membahayakan masyarakat sekitan  lingkar tambangan. 

5. Sengketa lahan antara masyarakat setempat dengan perusahaan pertambangan. 

6. Kontribusi bagi masyarakat sekitar yang dirasakan masih kurang. 

5. Pengertian Dampak Perubahan Sosial Ekonomi 

Agar dapat mengetahui dampak positif maupun dampak negatif dari 

kegiatan industri pertambangan yang dilakukan oleh PT. Vale Indonesia Tbk 
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diperlukan pengertian dan konsep  yang sama tentang apa yang dimaksud dengan 

dampak. Menurut Soemarwoto (2009: 38). Dampak adalah sebagai suatu 

perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktifitas. Aktifitas dapat bersifat 

ilmiah, baik kimia, fisik dan biologi. 

Dampak sosial merupakan perubahan yang terjadi pada manusia dan 

masyarakat yang diakibatkan oleh aktifitas pembangunan.  

Dapat disimpulkan bahwa dampak perubahan sosial ekonomi adalah 

dampak yang terjadi dibidang sosial dan ekonomi akibat yang ditimbulan dari 

adanya suatu kegitan. Sehingga menyebabkan adanya pihak yang diuntungkan 

dan yang dirugikan. 

6. Lingkungan 

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada disekitar manusia yang 

mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik secara lansung maupun 

tidak lansung. Lingkungan mempunyai arti penting bagi manusia, dengan 

lingkungan fisik manusia dapat mempergunakannya untuk memenuhi kebutuhan 

materilnya, dengan lingkungan biologi manusia dapat memenuhi kebutuhan 

jasmaninya, dan dengan lingkungan sosial manusia dapat memenuhi kebutuhan 

spiritualnya.  

Lingkungan dipandang sebagai tempat beradanya manusia dalam 

melakukan segala aktifitas kesehariannya. Ditinjau dari kondisi lingkungan, 

manusia juga di satu pihak menjadi penjaga dan pelindung alam, tetapi di pihak 

lain dapat juga di sebut sebagai perusak. 

 Menurut pasal 4 Undang-Undang nomer 23 Tahun 1997 sasaran 

pengelolaan lingkungan hidup adalah : 
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1. Tercapainya keselarasan, keserasian, dan kesimbangan antara manusia dan 

lingkungannya. 

2. Terwujutnya manusia indonesia insan lingkungan hidup yang memiliki sikap 

dan tindakan melindungi dan membina lingkungan hidup  

3. Terjaminnya kepentingan enerasi masa kini dan masa depan. 

4. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup. 

5. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. 

6. Terlindungnya Negara Kesatuan Republin Indonesia terhadap danpak usaha 

dan kegiatan diluar wilayah negara yang menyebabkan penemaran dan 

perusakan lingkungan hidup. 

7. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Sosial Responsibility 

(CSR). 

Menurut Budiman (2008:78), CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan, 

merupakan komitmen perusahaan untuk membangun kualitas hidup yang lebih 

baik bersama dengan pihak yang terkait, terutama masyarakat yang tinggal di 

sekitar area pertambangan serta lingkungan sosial tempat perusahaan tersebut 

berdiri. 

Program-program yang dilakukan perusahaan ini merupakan 

pemberdayaan masyarakat atau kemitraan, akan tetapi dengan program Corporate 

Sosial Responsibility (CSR) tidak semuanya menjadi tanggung jawab perusahaan, 

akan tetapi peran pemerintah dalam hal ini sangat penting. Frynas yang dikutif 

Wibhawa (2011:95), melihat bahwa pertimbangan perusahaan dalam melakukan 

kegiatan Corporate Sosial Responsibility (CSR) karena beberapa alasan 

diantaranya : 
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1. Untuk memenuhi regulasi, hukum dan aturan. 

2. Sebagai investasi sosial perusahaan untuk mendapatkan image yang positif. 

3. Bagian dari strategi bisnis perusahaan. 

4. Untuk memperoleh licence to operate dari masyarakat setempat. 

5. Bagian dari rick managemen perusahaan untuk merendan dan menghindari 

konflik sosial. 

Dampak praktis yang dilakukan perusahaan haruslah dalam melakukan 

Corporate Sosial Responsibility (CSR) haruslah partisipatif, transparan dan 

akuntable. Perinsip pemerintah yang baik (Good govermenc) haruslah mewarnai 

praktik Corporate Sosial Responsibility (CSR). Partisipasi adalah melibatkan 

masyarakat secara luas terhadap keseluruhan proses baik secara lansung maupun 

tidak lansung. 

 


