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Abstract 

Coal mining is one source of high regional income, it cannot be denied that the presence of 

coal mining companies brings fresh air to the people living around the Company, with the 

existence of these mining companies, people can get jobs.  On the other hand, the mining 

company also brings grief to the community around the company, various health and 

economic problems also have an impact on the presence of the coal mining company.  This 

study was conducted to analyze the impact of the presence of a coal mining company in 

Meulaboh, West Aceh.  In this study, we will see how the impact in terms of the economy of 

the community, especially for fishermen.  The method used in this study is a qualitative 

method with a descriptive design.  The data will be obtained by observing the fishing 

communities living in areas near the mines and conducting interviews with several related 

parties. Observations and interviews were conducted by analyzing the causes and impacts 

and accept The results obtained from the research show that the fishermen’s lack of income 

is caused by several coal spills that accidentally fall into the sea when the barges carry coal.  

As a result, fishermen have to go far if they want to get fish.  The relationship between 

fishermen’s catches and coal mines is the focus of this research. 
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Abstrak 

Tambang batu bara merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup tinggi, tidak  dapat 

dipungkiri kehadiran perusahaan tambang batu bara membawa angin segar bagi masyarakat yang 
tinggal di sekitar perusahaan. Hadirnya perusahaan tambang batu bara tersebut, masyarakat dapat 

memperoleh lapangan pekerjaan. Di sisi lain perusahaan tambang itu juga membawa duka bagi 

masyarakat sekitar perusahaan dengan berbagai permasalahan, baik masalah kesehatan maupun 
masalah ekonomi. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dampak yang ditimbulkan dari 

hadirnya perusahaan tambang batu bara di Meulaboh, Aceh Barat. Terutama mengkaji bagaimana 

dampak dari ekonomi masyarakat terutama masyarakat nelayan. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode kualitatif dengan desain deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan 
melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil temuan lapangan menunjukkan adanya dampak 

ekonomi atau pendapatan bagi masyarakat nelayan yang disebabkan oleh adanya tumpahan batu bara 

yang terjatuh ke laut saat kapal-kapal tongkang sedang membawa batu bara. Alhasil para nelayan 
harus berlayar lebih jauh jika ingin mendapatkan hasil tangkapannya di laut.  
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Pendahuluan 

Di Indonesia banyak sekali kita jumpai pertambangan batu bara, batu bara menjadi 

salah satu industri utama dalam tatanan ekonomi Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bisnis 

tambang batu bara salah satu bisnis yang sangat menjanjikan (Basrowi, 2008). Para pihak 

swasta maupun pemerintah berlomba lomba dalam mengejar bisnis batu bara ini. Kita sempat 

mendengar para pejabat pemerintah terlibat dalam bisnis batu bara ini, memang bisnis ini 

salah satu bisnis yang sangat menjanjikan. Sektor industri ini berdampak langsung pada 

tatanan kehidupan masyarakat baik dari sisi negatif yang mengiringinya namun tidak dapat 

dipungkiri bahwa bisnis batu bara juga mendatangkan dampak positif diantaranya yaitu 

menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, dapat meningkatkan Pendapat Asli Daerah 

(PAD), serta meningkatkan pembangunan. Dampak positif juga diiringi oleh dampak negatif 

diantara berdampak dalam ranah sosial, lingkungan, politik serta ekonomi masyarakat dari 

hadirnya tambang batu bara ini. Beberapa dampak negatif terjadi karena pemerintah tidak 

memiliki strategis bagus dalam menghadapi dampak yang ditimbulkan dari hadirnya tambang 

batu bara. Pemerintah sibuk memberikan izin dengan alasan menciptakan lapangan kerja dan 

meningkatkan pendapatan daerah, tanpa memperhatikan dampak lingkungan yang 

ditimbulkan dari hadirnya tambang batu bara ini. Di kabupaten Aceh Barat provinsi Aceh, 

pertambangan batu bara mengakibatkan dampak negatif yang ditimbulkannya. Dalam ranah 

ekonomi yang sangat merugikan masyarakat terutama bagi para nelayan yang tinggal di 

sekitar perusahaan tambang batu bara, misalnya dari dampak lingkungan dari pertambangan 

batu bara yaitu perubahan warna air laut menjadi keruh sehingga sulit untuk mencari 

tangkapan, di sekitar perusahaan juga beberapa tanaman warna rusak dari hadirnya tambang 

batu bara ini. Pihak perusahaan dan pemerintah harus bertanggung jawab dari dampak yang 

ditimbulkan dari hadirnya tambang batu bara. 

 

Metode penelitian 

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kualitatif dengan desain deskriptif (Creswell, 2019). Penelitian ini menggali tentang 

bagaimana dampak tambang batu bara terhadap ekonomi nelayan di Kabupaten Aceh Barat. 

Data diperoleh dengan melakukan observasi ke masyarakat nelayan serta melakukan 

wawancara ke beberapa pihak terkait. Penelitian ini bertempat di kota Meulaboh, kabupaten 

Aceh Barat, Provinsi Aceh. Penelitian ini berlangsung dari bulan Oktober hingga November 

2021. 
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Pembahasan 

A. Pertambangan  

Pertambangan batu bara adalah sebagai atau seluruh tahapan atau kegiatan dalam 

rangka penelitian, pengelolaan, dan perusahaan mineral atau batu bara yang meliputi 

penyelidikan umum, eksploitasi, studi kelayakan, kontruksi, pertambangan, pengelolaan, 

pemurnian, pengangkut dan penjualan serta kegiatan pasca tambang (HS, 2012). Batu bara 

adalah sendimen organik berasal dari penguraian sisa berbagai tumbuhan yang merupakan 

campuran yang heterogen antara senyawa organik dan zat organik yang menyatu di bawah 

beban strata yang menghimpitnya (Budimanta, 2008; Budimanta et al., 2008). Dari dua 

pendapat para ahli dapat disimpulkan pertambangan adalah aktivitas pengelolaan zat 

tumbuhan yang terendap selama puluhan bahkan ribuan tahun di dalam tanah yang termasuk 

di dalam pengelolaan itu seperti eksplorasi dan eksploitasi untuk memperoleh keuntungan 

atau laba bagi perusahaan.  

Pertambangan sendiri membawa berbagai dampak bagi masyarakat sekitar perusahaan 

maupun masyarakat secara umum serta hadirnya perusahaan juga berdampak bagi daerah 

dimana perusahaan itu berada seperti peningkatan pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mana 

dari PAD ini deerah tersebut dapat membangun berbagai infrastruktur yang ada. Selain itu 

dengan hadirnya perusahaan tambang disuatu daerah dapat membuka lapangan pekerjaan 

lebih banyak. 

 

B. Kehidupan Nelayan di Aceh Barat, Aceh  

Nelayan merupakan jenis pekerjaan yang paling banyak ditekuni oleh masyarakat 

Indonesia selain petani. Nelayan menggantungkan hidupnya dengan berlayar mencari 

tangkapan, pergi pada saat pagi hari dan kembali pada malam harinya atau sebaliknya pergi 

malam hari dan kembali pada pada paginya. Biasanya para nelayan memang tinggal dan 

menetap di daerah pesisir pantai. Di Aceh Barat merupakan kabupaten yang berada di 

kawasan perairan laut, tidak heran jika para masyarakat Aceh Barat khususnya  Meulaboh 

sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan. Di Meulaboh nelayan menjual sendiri 

hasil tangkapannya namun ada juga nelayan yang menjual hasil tangkapannya ke pengepul. 

Aceh Barat merupakan sebuah daerah yang kaya akan sumber daya alam (SDA) tidak 

heran jika para investor menanamkan modalnya di kabupaten Aceh Barat begitu banyak 

perusahaan yang membuka peluang usahanya disini, beberapa perusahaan sudah memperoleh 

izin dan banyak pula perusahaan yang masih mengurus izin usahanya di kabupaten ini.Salah 
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satu perusahaan yang sudah memperoleh izin dan sudah lama berdiri yaitu perusahaan 

tambang batu bara, ada beberapa perusahaan tambang batu bara yang ada di Kabupaten ini, 

Perusahaan tambang ini membawa berbagai dampak bagi kehidupan masyarakat di kabupaten 

Aceh Barat baik dampak positif maupun dampak negatif yang mengiringinya. 

 Dampak Positif Pertambangan Batu Bara di Aceh Barat  

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Pendapat asli daerah (PAD) merupakan penerimaan dari sumber- sumber di dalam 

wilayah suatu daerah tertentu. Di Meulaboh, dengan adanya pertambangan batu bara yang di 

buka maka dapat pula meningkatkan pendapat asli daerah yang diperoleh dari pajak 

perusahaan dan dari bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam. Dari PAD tersebut dapat 

membuat Kota Meulaboh membangun infrastruktur dan mengembangkan daerah Meulaboh 

sendiri. 

2. Membuka lapangan pekerjaan 

Dengan hadirnya tambang batu bara di Meulaboh Aceh Barat, masyarakat yang 

tinggal di kota Meulaboh atau sekitar perusahaan dapat bekerja pada perusahaan tersebut 

banyak para lulusan sarjana dan SMA melamar kerja pada perusahaan tersebut, lebih dari 

30% para pekerjaan perusahaan tambang tersebut memperkerjakan penduduk lokal. 

3. Membuat daerah Meulaboh lebih terkenal 

Dengan hadirnya tambang batu bara di Meulaboh membuat kota Meulaboh lebih 

dikenal masyarakat umum, itu terjadi karena adanya para pekerja dari daerah luar yang 

pekerjaan pada perusahaan tersebut. Hal ini juga berdampak pada hadirnya para wisatawan 

luar daerah maupun internasional. 

 Dampak negatif pertambangan batu bara di Aceh Barat  

1. Berdampak pada lingkungan 

Dengan hadirnya tambang batu bara membuat lingkungan rusak, Di Meulaboh Aceh 

Barat yang paling berdampak adalah kawasan lautan yang mana air laut yang semula jernih, 

dengan hadirnya tambang batu bara membuat warna air laut berubah menjadi keruh berwarna 

kecoklatan. Hal ini disebabkan oleh adanya tumpahan batu bara yang tidak sengaja terjatuh 

pada saat tongkang-tongkang membawa batu bara tersebut. 

2. Limbah tambang yang mencemari lingkungan 

Tidak dapat dipungkiri bahwa pertambangan menghasilkan limbah yang akan di 

buang, beberapa perusahaan di Aceh Barat membuat limbah tersebut ke laut. Bukan hanya itu 

di Aceh Barat sendiri pertambangan sangat berdekatan dengan  PLTU namun berbeda 
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kabupaten namun tetap saja limbah dari pembakaran batu bara mencemari laut sehingga laut 

menjadi keruh serta juga di temukan tumpahan minyak dari kapal- kapal pengangkut batu 

bara.  

3. Membahayakan masyarakat sekitar 

Dengan adanya tambang batu bara ini menimbulkan bahaya bagi masyarakat sekitar 

yaitu masalah kesehatan. Banyaknya lalu lintas alat berat pengangkut kegiatan pertambangan 

membuat jalanan berdebu hal ini dapat menimbulkan masalah kesehatan seperti sesak nafas 

(asma), mata juga mengalami masalah karena timbulkan oleh debu tersebut, bukan hanya itu 

beberapa jalan menjadi berlubang karena sering dilalui alat berat. 

4. Banyaknya WNA 

Hadirnya tambang batu bara memang membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat 

sekitar namun tidak dapat di pungkiri, tenaga kerja asing juga banyak berdatangan. Hal ini 

disebabkan oleh kurang keahlian masyarakat lokal dalam menguasai beberapa bidang 

tertentu, maka pihak perusahaan memilih untuk mendatangkan tenaga kerja asing. 

5. Berdampak Pada Ekonomi Khususnya Nelayan 

Dengan hadirnya tambang batu baradi Meulaboh Aceh Barat berdampak langsung 

bagi kehidupan ekonomi nelayan, mereka mengaku bahwa tangkapan mereka berkurang 

sejak hadirnya tambang batu itu, jika ingin mendapatkan tangkapan yang banyak mereka 

harus pergi lebih jauh hal ini justru mereka harus berkorban tenaga untuk mencapai tempat 

tujuan mencari ikan. Berkurangnya penghasilan nelayan karena perubahan warna air laut 

sehingga membuat ikan-ikan kabur dan nelayan susah mencari tangkapan tidak seperti dulu 

lagi. Beberapa nelayan mengaku acap kali pulang terlambat karena kurang nya ikan, beberapa 

nelayan lainnya memilih pulang cepat namun tidak mendapat tangkapan. Banyak nelayan 

yang memilih untuk tidak melaut lagi mereka memilih mencari pekerjaan lain seperti 

berdagang, berkebun, kuli bangunan dan lain sebagainya. 

 

C. CSR ( Corporate Sosial Responsibility) sebagai Solusi 

CSR adalah operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan 

keuntungan perusahaan secara finansial, melainkan pula untuk pembangunan sosial-ekonomi 

kawasan secara holistik, melembaga, dan berkelanjutan (Muhammad et al., 2018; Rahmadani 

et al., 2018; Suharto, 2009). CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan, merupakan 

komitmen perusahaan untuk membangun kualitas kehidupan yang lebih baik bersama dengan 

para pihak yang terkait, utamanya masyarakat di sekelilingnya dan lingkungan sosial dimana 
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perusahaan tersebut berada, yang dilakukan terpadu dengan kegiatan usahanya secara 

berkelanjutan (Budimanta, 2008; Budimanta et al., 2004) 

Dari pengertian diatas dapat di simpulkan CSR adalah tanggung jawab sosial yang 

harus dilaksanakan oleh perusahaan untuk membangun kualitas ekonomi masyarakat. CSR 

merupakan salah satu hal wajib bagi perusahaan karena CSR salah satu bentuk tanggung 

jawab yang harus dilaksanakan oleh perusahaan, CSR dapat memberikan dampak baik bagi 

masyarakat maupun bagi perusahaan sendiri dampak yang diterima dari CSR bagi masyarakat 

yaitu masyarakat dapat melanjutkan ekonomi atau masyarakat dapat menjalankan suatu usaha 

yang dibina oleh pihak perusahaan bidang yang mengurusi masalah CSR. 

CSR tertuang dalam pasal 74 dari Undang- Undang PT yang berbunyi (Suharto, 2009): 

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/ atau berkaitan dengan 

sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan 

2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) 

merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan di perhitungkan sebagai biaya 

perseroan yang yang pelaksaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan 

kewajaran. 

3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagimana dimaksud ayat (1) dikenai 

sanksi sosial dengan peraturan perundang-undangan ( jurnal.uns.ac.id. model pertanggung 

jawaban hukum pelaksanaan corporate sosial)  

 

D. Bentuk CSR yang diberikan kepada masyarakat kabupaten Aceh Barat, Aceh  

Perusahaan bukan hanya mengejar laba namun harus juga memperhatikan lingkungan 

dan masyarakat dari berbagai masalah yang ditimbulkan dari pertambangan (Hayati & 

Suparjan, 2017; Partini, 2013; S & Raharjo, 2014). Bentuk tanggung jawab sosial yang 

diberikan perusahaan tambang yang ada di Aceh Barat yaitu memberi pelatihan kepada 

masyarakat seperti bercocok tanam semangka, pihak perusahaan di bidang CSR telah 

membuka sebuah perkebunan semangka. Perkebunan itu diolah langsung oleh pihak 

perusahaan dengan maksud memberikan pengetahuan bagaimana cara menanam tanaman 

dengan baik dimaksud agar masyarakat mengerti dengan teknik bertanam yang benar 

sehingga hasil dari petani bagus untuk dipasarkan. Pihak perusahaan juga memberikan 

bantuan masker kepada masyarakat, bukan hanya karena persoalan covid 19 namun juga 

untuk menghindari masyarakat terpapar debu secara langsung akibat dari lalu-lalangnya 

kendaraan industri perusahaan. 
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Perusahaam juga memberikan tempat sampah di tiap- tiap kampung sebagai bentuk 

mencintai lingkungan agar terhindar dari sampah, dan membuat warga agar tidak membuang 

sampah sembarangan. Pemberian tempat sampah diharapkan mampu membuat masyarakat 

menumbuhkan cinta terhadap lingkungan.  

Bagi nelayan perusahaan memberikan CSR dalam bentuk pemberian mesin penggerak 

kapal atau perahu agar nelayan tidak perlu capek mendayung jika berlayar mencari tangkapan 

lebih jauh. Selain itu, perusahaan juga memberikan para nelayan seperti sosialisasi agar 

bertransformasi menjadi nelayan modern seperti alat tangkapan ikan yang canggih yang 

mampu membaca gerakan ikan, dimana ikan berada serta perusahaan juga memberikan 

pelatihan tentang mengelola tambak ikan, udang dan lain sejenis nya.  Hal ini dimaksudkan 

agar para nelayan memiliki kegiatan di luar kegiatan mencari ikan di laut. 

 

Kesimpulan 

Pertambangan adalah aktivitas pengelolaan zat tumbuhan yang terendap selama 

puluhan bahkan ribuan tahun di dalam tanah yang termasuk di dalam pengelolaan itu seperti 

eksplorasi dan eksploitasi untuk memperoleh keuntungan atau laba bagi perusahaan. 

Pertambangan menimbulkan dampak positif dan negatif. Di Meulaboh, pertambangan 

menimbulkan dampak positif diantaranya meningkatkan pendapat asli Daerah (PAD), 

membuka lapangan kerja, membuat kota Meulaboh terkenal. Selain dampak positif terdapat 

juga dampak negatif yaitu berdampak pada lingkungan, limbah yang mencemari lingkungan, 

membahayakan masyarakat sekitar, serta banyaknya para WNA berdatangan untuk mencari 

pekerjaan. Yang paling berdampak dari perusahaan tambang ini yaitu nelayan, penghasilan 

nelayan turun karena adanya pencemaran lingkungan, sebelum adanya perusahaan tambang 

tersebut penghasilan nelayan stabil namun sejak hadirnya perusahaan tambang tersebut 

membuat penghasilan nelayan tidak menentu bahkan penghasilan nelayan menurun. 
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