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ABSTRAK
Pertambangan adalah usaha kegiatan yang mengambil sumber daya alam di dalam bumi dari mulai
eksplorasi, pembukaan tambang, operasi sampai pasca tambang. Sumber daya alam yang ada diperut
bumi haruslah diambil dengan cara dan kaidah pertambangan yang baik. Oleh karena itu
pertambangan haruslah legal/berizin. Karena dengan legal maka akan diketahui apakah penambang
itu paham kaidah penambangan yang baik dan apakah lahan itu ekonomis ditambang. Jangan sampai
pola penambangannya akan membuat masalah pada komponen lingkungan yang ada disekitar
tambang.
Faktor evaluasi untuk mengetahui tingkat kepentingan dampak pada usaha pertambangan adalah
jumlah masyarakat yang terkena dampak. Jika banyak masyarakat terkena dampak yang tidak
mendapatkan manfaat lebih banyak dibandingkan masyarakat terkena dampak dan mendapat manfaat
maka kegiatan usaha pertambangan ini masuk kategori dampak penting. Manusia yang ada di sekitar
tambang harus mendapatkan manfaat yang besar dari usaha pertambangan tersebut. Mereka adalah
kelompok masyarakat pertama yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha pertambangan.
Masyarakat sekitar tambang banyak dirugikan dengan adanya operasional tambang. Kebanyakan dari
mereka terusir dari lingkungannya. Padahal seharusnya merekalah yang paling bahagia dengan
adanya aktivitas pertambangan. Tambang yang legal saja banyak masyarakat sekitarnya yang
diabaikan , kalaupun dapat kontribusi tapi sangat tidak sebanding dengan hasil yang mereka dapatkan.
Apalagi tambang ilegal yang mana tidak ada pengawasan dari instansi resmi.
Harus ada program CSR dan Sosial Pertambangan yang terencana dan terukur. Program sebaiknya
tidak hanya memberikan ikan yang berpotensi memelihara kemiskinan. Tapi haruslah dirancang
program yang memberikan kail sehingga mereka tergerak untuk aktif bangkit dari kemiskinan atau dari
keadaannya yang sekarang.
Pada peneltian ini Saya ingin memberikan salah satu resep CSR yang bisa dicoba oleh perusahaan
tambang untuk berbagi kebahagiaan dengan masyarakat sekitarnya. Metode penelitiannya yaitu metode
deskriptif. Metode ini berusaha menggambarkan objek atau subjek apa adanya, dengan tujuan
menggambarkan secara fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat.
Program CSR dan Sosial Pertambangan haruslah menjadi jalan keluar dari cerita suram nan kelam
dari keluarga – keluarga disekitar lokasi tambang. Tenaga SDM yang ada dibidang tersebut sebaiknya
SDM yang berkompeten dalam bidang CSR dan Sosial Pertambangan. Bukanlah SDM yang asal rekrut
tidak sekompetitif rekrutment SDM di bagian teknisnya. Sumber daya alam ini adalah karunia dari
Tuhan Yang Maha Esa, maka sudah tentu bentuk syukur kita dengan menambang yang baik dan
nantinya mengembalikan ke rona awal bukan merusaknya.Selain itu bentuk syukur lainnya adalah
berbagi kebahagiaan dengan masayarakat sekitarnya karena mereka berhak atas kekayaan yang ada
disekitar tenpat tinggalnya.
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ABSTRACT
Mining is a business activity that extracts natural resources from the earth from exploration, mine
opening, operation to post-mining. Natural resources that exist in the bowels of the earth must be taken
in good mining practices and practices. Therefore mining must be legal / licensed. Because legally it
will be known whether the miner understands good mining principles and whether the land is
economically mined. Don't let the mining pattern create problems for the environmental components
around the mine.
The evaluation factor to determine the level of importance of the impact on the mining business is the
number of people who are affected. If many of the affected communities do not get more benefits than
the affected communities and benefit, this mining business activity is categorized as an important impact.
The people around the mine must get great benefits from the mining business. They are the first
community group that mining business actors must pay attention to.
The communities around the mine have suffered many losses due to mining operations. Most of them
were expelled from their environment. Even though they should be the happiest with mining activities.
In legal mining alone, many of the surrounding communities are neglected, even if they can make a
contribution, it is not worth the results they get. Moreover, illegal mining for which there is no
supervision from official agencies.
There must be a planned and measurable CSR and Social Mining program. Programs should not only
provide fish that have the potential to maintain poverty. But a program that provides a hook must be
designed so that they are moved to actively rise from poverty or from their current situation.
In this research I would like to provide a CSR recipe that mining companies can try to share happiness
with the surrounding community. The research method is descriptive method. This method tries to
describe the object or subject as it is, with the aim of describing the facts and characteristics of the
object under study appropriately.
The CSR and Mining Social Program must be a way out of the gloomy and dark stories of families
around the mine site. HR personnel who are in this field should be competent in the CSR and Social
Mining fields. It is not that the human resources who are recruited are not as competitive as the HR
recruitment in the technical department. These natural resources are a gift from God Almighty, so of
course our form of gratitude is by mining the good ones and later returning them to their original color,
not destroying them. In addition, another form of gratitude is sharing happiness with the surrounding
community because they are entitled to the wealth around them. where to stay.
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A. PENDAHULUAN
Tuhan Yang Maha Esa memberikan karunia yang besar kepada manusia berupa alam semesta termasuk
Bumi didalamnya. Kita wajib bersyukur atas nikmat tiada terhingga itu. Mensyukurinya dengan cara
memelihara, memanfaatkan, memberdayakan dan mengelolanya dengan baik dan benar.
Mengembalikan rona akhir sebagaimana rona awalnya sudah tentu itu merupakan tanggung jawab
pengelola tambang yang juga sebagai bentuk syukur. Apakah cukup itu saja ? tentu tidak. Bentuk
bersyukur lain yang sering kali orang melupakannya adalah menunaikan kewajiban berbagi dengan
masyarakat sekitarnya. Berbaginya pengusaha tambang dengan lingkungan sekitar tambang selama ini
sebagian besar hanya sebatas hari besar agama dan peringatan hari kemerdekaan RI. Besarnyapun sangat
jauh dari hasil yang didapat tambang tersebut. Pemerintah walau terlambat tapi sangat bagus membuat
kebijakan yang tertuang dalam Permen ESDM (Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral)
No. 40 tahun 2016 mengenai kegiatan pemberdayaan tersebut yang menyatakan bahwa setiap
perusahaan tambang, baik mineral maupun batu bara diwajibkan memiliki rencana induk untuk
mengembangkan sekaligus memberdayakan masyarakat sekitarnya.
Umumnya CSR dilakukan dengan pola bagi – bagi uang seakan – akan sekedar menggugurkan
kewajiban, foto-foto dokumentasi pembagian dan foto tersebut dimasukkan ke dokumen laporan
kerja.Sebagaimana kita ketahui bahwa ada kewajiban bagi perusahaan tambang untuk melaporkan kerja
tambang pertahun dan rencana kerja 1 tahun kedepan dalam bentuk dokumen RKAB Tahunan. Di dalam
bab II ada matrik pelaporan kerja pemberdayaan masyarakat. Berikut tabelnya :
Tabel 1 Matrik 21 : Rencana dan Realisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Waktu
Rencana
Program Utama PPM
Rincian Kegiatan
Lokasi
Pelaksanaan
No
Biaya Tahun
Tahunan
PPM Tahunan
Kegiatan
PPM
2021 (Rp)
Tahunan
1 Hubungan Kemasyarakatan
Sosial Budaya
Keagamaan
Olahraga dan Kepemudaan
2 Sarana Keagamaan
Sarana Umum Lainnya
Dari tabel diatas terlihat bahwa umumnya kegiatan pemberdayaan sebatas memberi uang dan
memperbaiki fasum atau fasos. Menurut saya bagi-bagi uang dalam jangka pendek itu hanya
memecahkan masalah sesaat. Seperti rasa lapar maka akan selesai masalahnya saat itu juga akan tetapi
besok bagaimana jika lapar lagi ? Perusahaan mungkin akan menjawab bahwa warga sekitar banyak
direkrut menjadi pekerja tambang. Perlu kita ketahui bahwa pekerja tambang non keahlian di tambang
batuan kisaran 10 orang. Jika ada crushing plant maka bisa menjadi 16 orang. Padahal kita tahu bahwa
masayarakat sekitar tambang bisa mencapai 100 KK atau 400 orang jika asumsi 1 KK = 4 orang.
Dari keadaan diatas maka tidak heran jika banyak tambang yang ketika tambangnya selesai maka
masayarakat sekitarnya tidak berubah keadaannya dari sisi ekonomi. Seharusnya perusahaan tambang
tidak hanya memberi “ikan” akan tetapi haruslah memberikan “kail”. “Ikan” yang diberikan tidak
membuat ekonominya naik kelas. “Ikan “ itu tidak ubahnya melestarikan kemiskinan. Perusahaan
tambang sebaiknya memberikan “kail” karena itu sangat diperlukan untuk mereka membangun
ekonomi. Dengan “kail” itu akan menguntungkan perusahaan karena menghilangkan setidaknya
mengurangi ketergantungan mereka pada perusahaan tambang. Mereka harus dibantu untuk naik kelas
ekonominya. Langkah pertama adalah melihat potensi yang ada disekitar tambang itu. Misal ketika saya
diminta manajemen PT. ANTAM Pongkor untuk pemberdayaan di masyarakat sekitar tambang, saya
melihat adanya potensi jahe merah. Tanaman obat herbal Jahe Merah merupakan salah satu rempah
dengan wangi yang khas. Dalam keseharian, Jahe Merah (Zingiber officinale var.rubrum) sering
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dimanfaatkan untuk menunjang kesehatan manusia. Selain potensi ekonomi dari jehe merah, saya juga
mendapati adanya budidaya tanaman jahe disekitarnya.
B. METODOLOGI PENELITIAN
Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan
kegunaan tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan suatu metode yang relevan dengan tujuan
yang ingin dicapai. Dalam penelitian ini saya menggunakan metode deskriptif dan metode verifikatif,
karena adanya variabel variabel yang akan ditelaah hubungannya serta tujuannya untuk menyajikan
gambaran secara terstruktur, faktual mengenai fakta-fakta serta hubungannya antara variabel yang
diteliti.
Menurut Sugiyono, pengertian metode penelitian deskriptif adalah: “Suatu rumusan masalah yang
berkenaan dengan pernyataan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau
lebih (variabel mandiri adalah variabel yang berdiri sendiri, bukan variabel independen, karena variabel
independen selalu dipasangkan dengan variabel dependen)”. Metode deskriptif dalam penelitian ini akan
digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis tentang pengungkapan corporate social responsibility
dan profitabilitas.
Sedangkan pengertian metode verifikatif menurut Mashuri adalah “Memeriksa benar tidaknya apabila
dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan di tempat lain
dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan.” Penelitian verifikatif dilakukan untuk
mengetahui ada tidaknya pengaruh pengungkapan corporate social responsibility terhadap profitabilitas.
C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk berbagi kebahagiaan dengan masyarakat sekitar tambang maka saya menyarankan agar
dimasukkan dalam sebuah keputusan pemerintah bahwa semua perusahaan tambang diharuskan
membuat blue print pemberdayaan masyarakat. Sebaiknya dimasukkan dalam 1 dokumen tersendiri
persyaratan IUP OP. Pemberdayaan masyarakat itu haruslah membuat program yang benar – benar
mengentaskan kemiskinan dan ketidakberdayaan masyarakat. Perusahaan tambang diharapkan
melakukan terobosan program layanan berbasis kelompok, bentuknya adalah layanan kelompok
ekonomi
Tujuan umum program adalah peningkatan pendapatan keluarga melalui layanan ekonomi kelompok
dan pembinaan usaha mikro yang berkolaborasi dengan kelembagaan ekonomi atau yang setara
dengannya di tingkat lokal (minimal desa). Bila dijabarkan pada tujuan akhir dan tujuan antara, maka:
• Tujuan akhir (Goal) : Peningkatan kesejahteraan kelompok pelaku usaha mikro
• Tujuan antara (Purpose) :
1. Peningkatan pendapatan rata-rata kelompok pelaku usaha mikro dengan indikator keuntungan ratarata meningkat minimal 20 % di akhir Program.
2. Meningkatkan kapasitas pedagang baik dari segi sikap, perilaku dan keterampilan terkait kegiatan
usaha yang dijalankan maupun sosial keagamaan.
Sasaran Pemetik Manfaat (Target group).
Pemetik manfaat program adalah para pelaku usaha yang bergabung dalam sebuah kelompok usaha
dengan target spesifik pelaku usaha :
• Sudah memiliki usaha berbasis sumber daya yang dimiliki secara umum di wilayah (desa) yang
telah ditentukan.
• Usaha yang dilakukan independen tidak ada konsep buruh majikan.
• Skala modal kerja kelompok di bawah Rp 10.000.000,• Berada di wilayah yang masuk dalam katagori wilayah miskin.
• Tidak terikat dengan rentenir atau mau meninggalkannya jika telah selesai melunasi (upaya-upaya
dilakukan secara sistemis).
• Kelompok usaha sudah terbentuk atau minimal aktifitas yang mencerminkan kebersamaan dalam
sebuah kegiatan usaha.
• Jumlah penerima manfaat program diperkirakan sebanyak 100 anggota yang terbagi dalam minimal
3 kelompok.
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Wilayah (Target Area)
Wilayah sekitar lokasi tambang.
Waktu program (Time frame)
Pelaksanaan kegiatan program berjangka waktu 1 tahun yang terdiri dari 2 tahapan yaitu : perintisan
serta penguatan.
Nama Program (Programe Name)
Pemberdayaan ekonomi pelaku usaha mikro makanan jajanan yang rentan penggunaan bahan kimia
berbahaya (Saya asumsikan usaha pembuatan makanan jajanan).
Keluaran/Output
Keluaran (output) yang dibangun dilandasi oleh permasalahan, potensi yang dimiliki serta peluang yang
ada bagi pemenuhan kebutuhan kelompok usaha yang sudah terbentuk Keluaran ini bersifat optional,
tergantung dari konsentrasi layanan yang telah ditetapkan berdasarkan need assestmen yang telah
dilakukan sebelumnya dan telah disetujui secara bersama anggota kelompok.
Output yang diharapkan adalah
1. Meningkatnya Pendapatan.
• Peningkatan Asset produktif yang dimiliki kelompok pelaku usaha meningkat minimal 20 persen.
• Omzet penjualan (aspek trading) kelompok pelaku usaha meningkat minimal 20 persen.
• Terbentuknya ragam usaha baru kelompok untuk menambah aktifitas usaha yang biasa dijalankan
oleh kelompok dan atau anggota kelompok.
2. Mutu proses produksi dan produk pelaku usaha meningkat
• Proses produksi tidak mengakibatkan kerugian bagi masyarakat sekitar dan kerusakan alam
secara umum.
• Produk yang dihasilkan tidak merugikan konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung,
seperti produk makanan dan pertanian/perikanan tidak mengandung zat-zat yang berbahaya bagi
kesehatan tubuh.
3. Meningkatnya posisi tawar kelompok
• Anggota kelompok usaha bertambah minimal 25 persen di akhir program.
• Kelompok usaha dengan aktifitas layanannnya memperoleh apresiasi dari pihak lain seperti
pemerintahan dan atau perusahaan serta pihak lainnya.
4. Meningkatnya pengetahuan, sikap dan keterampilan
• Pertemuan rutin anggota kelompok minimal dilakukan sebulan sekali dengan dihadiri minimal
75 persen dari jumlah anggota.
5. Keberlanjutan program
• Keberadaan kelompok dan aktifitas usahanya masih berjalan minimal setahun setelah program
berakhir.
• Terkumpulnya modal swadaya sebesar Rp.1.000.000 untuk setiap wilayah.
Strategis Program
Langkah-langkah strategis yang ditempuh dalam program layanan komunitas berbasis sumber daya
adalah sebagai berikut :
1. Pemilihan kelompok-Kelompok Usaha
• Pemilihan kelompok usaha
• Pemilihan kelompok usaha dilakukan terhadap kelompok-kelompok usaha, lembaga keuangan
mikro dalam bentuk koperasi ataupun aktifitas usaha yang dilakukan secara masal oleh
masyarakat (maksimal 100 orang) yang telah ada dan berjalan minimal 2 tahun.
• Menguatkan konsensus atau komitmen bersama untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi
kelompok dan anggota kelompok.
• Menggali ide-ide atau gagasan (pengembangan aset , usaha turunan) demi kemajuan kelompok
dan masyarakat di sekitar tempat tinggal komunitas.
2. Penguatan kapasitas SDM komunitas
• Kegiatan pertemuan rutin untuk penguatan kapasitas individu dan kelompok ( nilai-nilai
religius, tata pembukuan, pembinaan keluarga, manajemen diri, nilai-nilai usaha).
• Belajar bersama, diskusi kelompok, magang, dan studi banding yang sifatnya insidental dengan
melibatkan lembaga atau intitusi lain.
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3. Menciptakan dan mengembangkan usaha produktif
• Mengembangkan usaha produktif kelompok yang sudah ada melalui penguatan modal kerja dan
membuka bidang usaha baru dan usaha turunan.
• Mengumpulkan informasi dan mengakses pasar untuk mengidentifikasi peluang usaha baru.
Komponen program
1. Penentuan kelompok Usaha berbasis sumber daya yang dimiliki.
2. Pembiayaan usaha mikro dengan penerapan sistem syariah.
3. Penguatan kapasitas SDM
• Kapasitas individu ’ Sikap, pengetahuan, keterampilan.
• Kapasitas kelembagaan ’ Manajemen organisasi dan tertib administrasi.
Penguatan kelembagaan yang telah dibentuk.
Menjalin kerja sama dengan berbagai pihak dalam program pendampingan.
Tahapan Program
PRA PERSIAPAN
a. Kajian Kebutuhan (Need Assesment)
Pada tahap ini perlu dikaji kebutuhan-kebutuhan khusus setiap kelompok atau lembaga keuangan
mikro (koperasi) serta aktifitas usaha yang dilakukan secara masal oleh masyarakat. Dengan
memperhatikan sumber daya apa yang dimiliki dari serangkaian aktifitas usaha yang dijalankan yang
sangat mendukung bagi keberhasilan usaha kelompok yang dijalankan. Di sisi lain perlu juga
diperhatikan sumber daya masyarakat yang masih perlu ditingkatkan bahkan masih menjadi kendala
dalam aspek usaha yang dijalankan. Dalam pemilihannya program tidak akan menangani berbagai
aspek sumber daya yang ada dalam kelompok tersebut. Aspek sumber daya yang dimaksud adalah
sumber daya alam, sumber daya manusia yang meliputi pengetahuan dan keterampilan usaha yang
dijalankan hingga keterampilan pemasaran yang biasa dijalankan, aspek sumber daya modal termasuk
juga sertifikasi produk dan mutu serta legalitas kelompok usaha yang telah dijalankan. Kebutuhan
yang dimaksud adalah :
a. Kebutuhan yang dirasakan pada saat tertentu (field needs)
b. Kebutuhan nyata (actual needs)
c. Kebutuhan yang dirasakan di waktu mendatang (anticipated needs)
Assesment kebutuhan seringkali juga berkaitan erat dengan proses mengidentifikasi potensi, masalah
dan sumberdaya yang ada dari segala aspek (ekonomi, sosial dan lingkungan), agar dalam menetapkan
kegiatan atau menyusun perencanaan tidak terlalu optimistik maupun pesimistik. Pelaksana program
diharapkan mampu melakukan kajian secara tepat agar perencanaan program yang di susun sesuai
dengan tujuan dan out put yang diharapkan.
b. Perencanaan Program
Hasil assesment kebutuhan ini akan memberikan gambaran sekaligus pijakan tentang orientasi sasaran
pembangunan di komunitas program urban. Dengan demikian dapat dibuat matrik perencanaan
program (MPP) pemberdayaan dan pengembangan usaha yang selaras dengan kebutuhan kelompok
sasaran, termasuk perencanaan anggaran operasional, rencana pembiayaan, sumbersumber
pendanaan, langkah-langkah strategis, tahapan pekerjaan teknis, pembagian peran dan tugas serta
kemungkinan sumberdaya dan hambatannya. Dalam tahapan ini pula dibuat perencanaan penyerapan
dana sesuai skim pembiayaan dengan mekanisme, prosedur dan administrasi yang dibutuhkan.
PERSIAPAN
Pada tahap ini, pelaksana program mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan pelaksanaan
kegiatan pendampingan di wilayah sasaran. Hal-hal yang perlu dipersiapkan adalah : cetak biru
program, pedoman teknis pelaksanaan, sumber daya manusia, biaya operasional, dana pembiayaan
dan lain-lainnya.
PELAKSANAAN (12 bulan)
Fase Perintisan (2 bulan)
Melakukan proses penyadaran kembali (reorientasi) menyangkut keberadaan diri serta potensi
keswadayaan Proses penyadaran kembali meliputi: penyadaran diri, penyadaran pentingnya
kelompok dan cara berkelompok, penyadaran pentingnya pencatatan, dan penyadaran pentingnya
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pengelolaan ekonomi rumah tangga. Pada fase ini mulai dilakukan fase pemilihan kelompok usaha
dan juga pembiayaan usaha kelompok serta penguatan komitmen.
Fase Penguatan (4 bulan)
• Penguatan manajemen organisasi/ kelembagaan seperti kepemimpinan pemahaman peran, fungsi
dan tanggung jawab dalam organisasi, baik dari dataran pemahaman, perilaku maupun
keterampilannya melalui aktifitas pertemuan rutin dan kegiatan insidentil yang direncanakan
kelompok.
• Penguatan permodalan (fasilitasi dengan sumber-sumber permodalan).
• Penguatan pemahaman keagamaan melalui pengajian rutin dan aktifitas keagamaan (aksi sosial).
MEKANISME PENGENDALIAN PROGRAM
Mekanisme pengendalian program berkaitan dengan monitoring dan evaluasi, serta pengukuran
indikator keberhasilan.
Monitoring
Monitoring merupakan kegiatan pemantauan dan pengumpulan informasi yang dilakukan secara
periodik untuk memastikan apakah suatu kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana
a. Monitoring bertujuan:
• Memantau perkembangan kegiatan program
• Memantau permasalahan atau hambatan
• Memantau tingkat pencapaian hasil-hasil yang ditargetkan
• Memotivasi orang-orang yang terlibat dalam program
• Mendokumentasikan informasi
b. Aspek-aspek yang dimonitor meliputi :
• Performance program dilihat dari sasaran yang dicapai, dan pencapaian target.
• Kegiatan aktifitas-aktifitas program
• Input keuangan (penggunaan dana yang sudah dianggarkan)
• Faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi program
Pelaksanaan monitoring :
Monitoring dilakukan secara rutin minimal sebulan sekali oleh koordinator program, berdasarkan
kebutuhan wilayah sasaran. Sedangkan monitoring secara berkala dilakukan minimal 3 bulan sekali
oleh manajer program, berdasarkan kebutuhan wilayah sasaran.
Dokumentasi :
Dokumentasi yang dapat dipergunakan sebagai alat pengendalian program, yaitu :
• Laporan per kegiatan, merupakan hal yang sangat penting dalam pengendalian program. Laporan
kegiatan terdiri dari laporan kegiatan sosialisasi, pembiayaan usaha, pelatihan, koordinasi dan yang
lainnya. Laporan dapat dilakukan secara rutin mingguan maupun bulanan. Selain itu, juga terdapat
laporan yang mencakup keseluruhan kegiatan. Laporan ini disusun secara triwulanan (3 bulanan).
• Foto dan film (rekaman handycam), merupakan alat pengendalian program untuk mengetahui
kejadian atau aktifitas sebenarnya yang terjadi di lapangan, terutama bagi pihak yang tidak hadir di
lapangan.
Evaluasi
Penilaian unjuk kerja (performance) dari program dibandingkan dengan tujuan yang ditetapkan pada
waktu tertentu dan di akhir program. Teknik evaluasi berkaitan dengan pengumpulan dan analisa
informasi mengenai perubahan-perubahan yang terjadi seperti yang telah dirumuskan dalam tujuan
program, mencakup:
• perubahan-perubahan yang terjadi
• intervensi-intervensi yang telah dilakukan sehingga muncul perubahan-perubahan tersebut.
Evaluasi dampak program dapat dilakukan atas tiga tingkatan hasil/ akibat, yaitu:
• akibat langsung pada peserta program,
• akibat tidak langsung yang dirasakan oleh peserta program, dan
• akibat tidak diduga dari program khususnya pada masyarakat sekitar program. Evaluasi dilakukan
pada saat tengah program dan pada akhir tahun program
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D. KESIMPULAN
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain:
1.
2.
3.

Pemberdayaan masyarakat dilingkungan usaha Pertambangan haruslah membuat blue print
pemberdayaan
Program yang dibuat sebaiknya berbasis kelompok yang bertujuan menguatkan usaha dan
mengentaskan kemiskinan dan bukan melestarikannya
Pemberdayaan masyarakat haruslah berangkat dari potensi masyarakat dan daerah sekitar usaha
Pertambangan.
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