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ABSTRAK
Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Kekayaan tersebut tersebar baik di
daratan maupun di lautannya. Salah satu sumber daya yang menjadi komoditas andalan Indonesia
saat ini adalah timah di Bangka Belitung. Berdasarkan data Laporan Tahunan PT. Timah 2018,
potensi sumber daya timah sebesar 1.043.633 ton bijih, sementara cadangannya 415,359 ton bijih.
Sebesar ini kelimpahannya, seharusnya menjadikan Indonesia negara yang mampu menopang
perekonomiannya. Namun faktanya, masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Menurut
data BPS 2018, jumlah penduduk miskin di Bangka Belitung sebesar 76,26 ribu jiwa. Fenomena ini
dikenal dengan sebutan kutukan sumber daya alam (natural resource curse/NRC). NRC merupakan
suatu fenomena di mana kekayaan sumber daya alam yang dimiliki suatu negara atau daerah
tertentu tidak mampu menciptakan pembangunan yang menyeluruh. Pendekatan yang digunakan
penulis berupa metode kualitatif yang menjelaskan mengenai peluang pengelolaan industri
ekstraksi sumber daya mineral timah di Bangka Belitung kaitannya terhadap kemandirian
perekonomian masyarakat sekitar tambang. Di samping itu, metode yang digunakan dalam
penelitian ini berupa review literatur, analisis kebijakan, dan rekomendasi kebijakan. Fenomena
NRC dinilai berdasarkan parameter keberlimpahan atau ketergantungan sumber daya alam dengan
kinerja perekonomiannya. Demikian pula, Provinsi Bangka Belitung masih mengandalkan timah
sebagai pendongkrak utama perekonomiannya (Tin Based Economy). Hal ini terbukti dari angka
GRDP Bangka Belitung dalam kurun 5 tahun terakhir kontribusi industri pertambangan terhadap
aktivitas ekonominya sebesar 12%. Fenomena NRC terjadi karena dua faktor, yaitu ekonomi dan
politik. Faktor-faktor tersebut menggambarkan kondisi mengapa laju pertumbuhan ekonomi yang
lebih lambat, pendapatan per kapita yang lebih kecil, dan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah
akan lebih banyak terjadi di negara atau wilayah yang lebih kaya akan sumber daya alamnya. Dari
fenomena ini, dibutuhkan solusi berupa dibentuknya SWF (Sovereign Wealth Fund) melalui 12
langkah pengelolaan NRC untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesiapan ketika sumber daya
timah tidak menjanjikan lagi (shifting economy).
Kata kunci: sumber daya alam timah, Bangka Belitung, kemiskinan, kutukan sumber daya alam,
SWF
ABSTRACT
Indonesia is a resource-rich country. The abundance widespread both on land and sea. One of the
resources that is currently Indonesia's mainstay of commodity now is tin in Bangka Belitung. Based
on Annual Report of PT. Timah 2018, tin ore’s potential resource is 1,043,633 tonnes, while
reserves are 415,359 tonnes. Its abundance should make Indonesia as a capable country of
supporting its economy. But in fact, there are still many who live below the poverty line. According
to 2018 BPS data, the number of poor people in Bangka Belitung is 76.26 thousand people. This
phenomenon is known as the natural resource curse (NRC). NRC is a phenomenon where the
natural resource wealth owned by a certain country or region is unable to create a comprehensive
development. The approach used by the author is in the form of a qualitative method that describes
the opportunities for management of the tin mineral resource extraction industry in Bangka
Belitung in relation to the economic independence of the communities around the mine. In addition,
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the methods used in this study are literature review, policy analysis, and policy recommendations.
NRC phenomenon is assessed based on the parameters of the abundance or dependence of natural
resources on economic performance. Likewise, Bangka Belitung Province still relies on tin as the
main booster of its economy (Tin Based Economy). It’s proven by GRDP number of Bangka
Belitung in the last 5 years the mining industry's contribution to its economic activity is 12%. NRC
phenomenon occurs due to two factors, namely economic and political. These factors illustrate why
slower rates of economic growth, lower per capita income, and lower levels of welfare are more
prevalent in countries or regions that are richer in natural resources. From this phenomenon, a
solution is needed in the form of a SWF (Sovereign Wealth Fund) through 12 NRC management
steps to increase welfare and readiness when tin resources are no longer promising (shifting
economy).
Keywords: tin resources, Bangka Belitung, poerty, natural resources curse, SWF

A. PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Kekayaan tersebut tersebar baik di
daratan maupun di lautannya. Mulai dari yang terbarukan hingga yang tak terbarukan. Salah satu
sumber daya alam yang tak terbarukan berasal dari sektor tambang. Di sektor tambang, komoditas
andalan Indonesia saat ini adalah timah di Bangka Belitung. Berdasarkan data Laporan Tahunan
PT. Timah tahun 2018, potensi sumber daya timah sebesar 1.043.633 ton bijih, sementara
cadangannya 415,359 ton bijih.
Tak serta-merta kelimpahan sumber daya alam dapat mendatangkan berkah bagi rakyatnya.
Sebesar ini kelimpahannya, seharusnya bisa menjadikan Indonesia negara yang mampu menopang
perekonomiannya. Namun kenyataannya, kemiskinan masih menjadi isu sentral ketimpangan di
wilayah sekitar tambang. Menurut data BPS tahun 2018, jumlah penduduk miskin di Bangka
Belitung sebesar 76,26 ribu jiwa. Ironi ini menjadi tantangan bagi masyarakat di sekitar tambang
timah Bangka Belitung dalam mejawab masalah yang terjadi selama ini.
Ketidakmampuan suatu daerah dalam memanfaatkan sumber daya alam untuk mendorong
perekonomiannya menjadi fenomena yang perlu mendapat perhatian lebih. Fenomena ini dikenal
dengan sebutan kutukan sumber daya alam (natural resource curse/NRC). Penelitian NRC
dilakukan pertama kali oleh Auty (1993), menemukan adanya pertumbuhan ekonomi yang lebih
lambat pada negara-negara yang kaya akan sumber daya alam dibandingkan dengan negara-negara
yang hanya memiliki sumber daya alam yang sedikit. Menurut Rahma (2019), fenomena NRC di
Indonesia terjadi di tingkat daerah. Sejalan dengan penelitian ini, maka fenomena NRC yang
dibahas akan berfokus di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Di satu sisi, Bangka Belitung dikenal dengan daerah penghasil tambang timah terbesar di dunia.
Hal ini didukung dari data International Tin Association (ITA), yang mana sepanjang tahun 2019
produksi logam timah PT. TIMAH Tbk naik signifikan sebesar 128,7% menjadi 76.400 ton dari
produksi tahun 2018 yang hanya sebesar 33.400 ton. Namun di lain sisi, kekayaan tersebut belum
mampu menciptakan pembangunan yang menyeluruh, khususnya pada masyarakat sekitar
tambang. Artinya, di sini ada masalah serius yang dihadapi. Salah satu masalah yang bisa diungkap
dari sisi tata kelola hukum adalah adanya ketidakseimbangan antara das sollen dan das sein. Das
sollen adalah fakta hukum dalam bentuk cita-cita yang seharusnya terwujud sebagaimana mestinya,
dalam hal ini fakta bahwa kekayaan Negara Indonesia dari sektor sumber daya alam dapat
mensejahterakan rakyatnya. Sedangkan das sein adalah fakta hukum yang berkembang senyatanyatanya di lingkungan masyarakat, dalam hal ini fakta bahwa kemiskinan menjadi isu sentral yang
timpang bagi kemakmuran rakyat.
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Di samping itu, secara bersamaan tambang timah Bangka Belitung memiliki permasalahan dari
segi lingkungan hidup. Pada tahun 2014, Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung melaporkan inventarisasi kerusakan lingkungan. Total kelas tingkat lahan kritis
yaitu 1.675.240,51 Ha dengan kriteria lahan kritis dan potential kritis sebesar 15,15% dan 37,28%,
44,54% berupa lahan agak kritis serta 10,79% berupa lahan tidak kritis dan lainnya. Angka tingkat
kekritisan ini menunjukkan bahaya yang nyata akan lahan yang mengalami penurunan
pemanfaatan. Demikian juga, berdasarkan data Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD)
Kabupaten Belitung, sekitar 70% sungai yang ada di Belitung menjadi keruh akibat tercemar oleh
dampak aktivitas Tambang Inkonvensional (TI) yang beroperasi di Daerah Aliran Sungai (DAS).
Lain halnya dari segi sosial. Konflik antara penambang timah ilegal di wilayah Izin Usaha
Pertambangan (IUP) PT. Timah Tbk jumlahnya mencapai 1.315 (Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015). Permasalahan ini merupakan salah satu
faktor pemicu permasalahan ikutan lainnya seperti menurunnya tingkat pembelajaran di sekolah
bagi anak-anak dan remaja yang beranggapan untuk lebih baik bekerja dibandingkan sekolah.
Oleh karena itu, sebagai bentuk tanggapan dari beberapa isu yang terjadi di daerah tambang, akan
berkaca berdasarkan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.
Arah visi pembangunan di sektor sumber daya alam tersebut adalah terwujudnya kemampuan
bangsa dalam pendayagunaan sumber daya alam secara berkelanjutan, berkeadilan, dan
berkeseimbangan untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Kutukan sumber
daya alam (resource curse) merupakan suatu fenomena dimana kekayaan sumber daya alam yang
dimiliki suatu negara atau daerah tertentu tidak mampu menciptakan pembangunan yang
menyeluruh dan menghasilkan kesehjateraan sosial. Dengan demikian, peran sektor industri
ekstraksi mineral berperan penting dalam mendukung visi RJPN tersebut.
Maksud dari penelitian ini ialah 1) Mengidentifikasi dan menganalisis kondisi yang dapat
menjelaskan terjadinya fenomena NRC di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai penghasil
utama tambang timah di Indonesia serta merumuskan rekomendasi kebijakan strategis untuk
mengatasi fenomena NRC tersebut. Sedangkan tujuan dari penelitian ini meliputi: untuk
mengidentifikasi peluang pengelolaan industri ekstrasi mineral timah di Bangka Belitung,
bagaimana keterlibatan masyarakat lokal dalam industri ekstrasi mineral timah di Bangka Belitung
dan manfaatnya untuk masyarakat, bagaimana distribusi pendapatan dari industri ekstrasi mineral
timah di Bangka Belitung, dan bagaimana efek dari operasi ekstrasi mineral terhadap lingkungan di
Bangka Belitung. Empat point tersebut merupakan komponen-komponen yang termasuk dalam 12
strategi dari Natural Resources Government (2014).

B. METODOLOGI PENELITIAN
Pendekatan yang digunakan penulis berupa metode kualitatif yang menjelaskan mengenai peluang
pengelolaan industri ekstraksi sumber daya mineral timah di Bangka Belitung kaitannya terhadap
kemandirian perekonomian masyarakat sekitar tambang.
Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian review literatur, analisis kebijakan, dan
rekomendasi kebijakan (Gambar 1). Pertama, penulis mereview literatur mengenai kutukan sumber
daya alam kaitannya dengan kelimpahan sumber daya mineral timah. Kedua, penulis menganalisis
kebijakan industri ekstrasi mineral timah terhadap pembangunan dan kesehjateraan sosial yang
ditimbulkan. Ketiga, penulis memberikan rekomendasi berupa solusi kebijakan dalam rangka
mencapai sustainable development bagi perekonomian Bangka Belitung agar selamanya tidak
bergantung pada timah sebagai perekonomian utama daerahnya (tin based economy).
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Review Literatur

Analisis Kebijakan dan
Permasalahan

Rekomendasi
Kebijakan
Gambar 1. Metode Pemecahan Masalah
C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Fenomena NRC dinilai berdasarkan parameter keberlimpahan atau ketergantungan sumber daya
alam dengan kinerja perekonomiannya. Demikian pula, Provinsi Bangka Belitung masih
mengandalkan timah sebagai pendongkrak utama perekonomiannya (Tin Based Economy). Hal ini
terbukti dari angka GRDP Bangka Belitung dalam kurun 5 tahun terakhir kontribusi industri
pertambangan terhadap aktivitas ekonominya sebesar 12%.
Menurut Natural Resource Governance Institute (2014), terdapat 12 langkah untuk menghindari
fenomena NRC. Berikut adalah 4 dari 12 langkah yang dapat dilakukan khususnya pada industri
ekstraktif di Bangka Belitung. Di antaranya sebagai berikut:
C.1 Akuntabilitas
Beberapa poin akuntabilitas yang akan dibahas meliputi:
a. Transparansi
Transparansi pengelolaan industri ekstrasi mineral menjadi salah satu komponen yang sangat
penting karena industri ini erat kaitannya dengan kesehjateraan rakyat daerah tambang.
Transparansi pengelolaan industri ekstraksi mineral terkait kontrak dengan pengusaha, undangundang yang mengatur, dan transparansi pengelolaan dan distribusi pendapatan bagi daerah. Pada
tanggal 20 bulan Juli 2020 lalu, Presiden Joko Widodo membubarkan tim Transparansi Industri
Ekstraktif melalui Peraturan Presedien 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus
Disease 2019 dan Pemulihan Eknomi Nasional. Padahal tim transparansi ini memiliki tugas untuk
menentukan dan mengawasi pelaksanaan mekanisme transparansi industri ekstraktif agar sesuai
dengan standar internasional EITI (Extractive Industries Transparenct Initiative). Penghapusan
EITI ini akan melemahkan transparansi kontrak hingga ke pembukaan benefical ownership dari
korporasi dan juga akan memperbesar risiko penghindaran pajak seperti transper pricing ataupun
illicit financial flow. Dengan demikiain, penghapusan kebijakan transparansi industri ekstraktif ini
akan berdampak pada melemahnya transparansi industri estraktif di Bangka Belitung.
Jaminan penegakan hukum dalam industri ekstraktif di Bangka Belitung merupakan hal yang
sangat krusial. Tanpa adanya hukum yang tegas dan tidak memandang bulu, industri ekstraktif
Bangka Belitung akan memberikan keuntungannya bagi pembangunan daerah baik secara fisik
maupun sumber daya manusia (SDM). Namun kenyataannya, penegakan hukum dalam industri
ekstraktif di Bangka Belitung belum berjalan dengan baik.
Aktifitas penambangan timah illegal baik di darat maupun di laut masih sangat banyak terjadi di
Bangka Belitung. Berdasarkan data dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung, ada 1.315 TI di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Timah
Tbk pada tahun 2015, jumlah ini belum termasuk TI diluar IUP PT. Timah Tbk. Kasus inspeksi
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penambang illegal terakhir terjadi pada bulan September lalu di Bumi Perkemahan di Sungailiat,
Bangka. Aktifitas ini tentunya akan merugikan negara karena tidak terdatanya jumlah timah yang
digali oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hingga saat ini aktifitas ini belum dapat
dituntaskan oleh Pemerintah Daerah secara bersih.
C.2 Izin usaha
Izin usaha kegiatan yang baik adalah izin yang tidak bersifat tumpang tindih dengan izin usaha
kegiatan lainnya. Hal ini bertujuan agar masing-masing usaha memiliki kejelasan dalam berusaha,
terhindar dari konflik dan pelanggaran hukum, dan mencapai hasil yang maksimal. Namun, dalam
kasus penambangan timah lepas pantai (offshore) di Bangka Belitung masih terdapat Izin Usaha
Penambangan (IUP) yang tumpang tindih antara zona operasi tambang laut dan zona tangkap
nelayan lokal Bangka. Konflik ini dipicu akibat sering masuknya Kapal Tambang milik Korporasi
di zona tangkap nelayan local Bangka Belitung (Babel) yang dapat mengancam mata pencaharian
masyarakt pesisir. Bahkan, peraturan yang telah diproses didalam peraturan RZWP3K belum
menjadi solusi dalam permasalahan tumpang tindihnya izin usaha di Bangka Belitung.
Tabel 1. Perubahan jumlah IUP pertambangan tahun 2014 dan 2017

Pada 2014 total IUP di Bangka Belitung yang adalah 1.085 IUP dan IUP yang bersifat clear and
clear (CnC) 484 IUP. Pada tahun 2017 total IUP di Bangka Belitung yang adalah 873 IUP dan IUP
yang bersifat clear and clear (CnC) 709 IUP. Dari fakta di atas, tampak bahwa kebijakan
desentralisasi perijinan ambangan yang tidak sinkron dengan produk regulasi lainnya tentang
ambangan dan kehutanan yang dikeluarkan oleh kementerian terkait terbukti ah membuat tata
kelola pertambangan menimbulkan banyak masalah. Korsup Minerba KPK menemukan ada 601
IUP yang belum CnC atau sekitar 55 persen dari total 1085 IUP (Jatam 2017). Pada tahun 2016
dari data hasil audit smelter timah oleh Kementerian ESDM didapat pemegang IUP OP 755, yang
sudah CnC sebanyak 498 IUP OP, dan 257 IUP OP yang belum CnC.
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C.3 Dampak masyarakat lokal
Pada tahun 2014, Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
mengeluarkan data inventarisasi kerusakan lingkungan, total kelas tingkat lahan kritis yaitu
1.675.240,51 Ha dengan kriteria lahan kritis dan potential kritis sebesar 15,15% dan 37,28%,
44,54% berupa lahan agak kritis serta 10,79% berupa lahan tidak kritis dan lainnya. Tingkat
kekritisan lahan ini hanya mencapai 10,20 % dari luas daratan Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung. Demikian juga, Buku Data Statistik Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Tahun 2015, terdapat 192 kolong dengan luas 1 Ha hingga 22 Ha. Kolong-kolong
tersebut ada yang sudah dimanfaatkan dan belum dimanfaatkan.
Aktifitas penambangan menjadi salah satu faktor dominan terjadinya kerusakan lingkungan di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Akan tetapi, sebaiknya dalam proses operasi penambangan
dan eksploitasi sumber daya alam haruslah bijak dan selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi
lingkungan hidup dan pembanguna yang berkelanjutan.
Dalam hal ini, pemerintah wajib memaksimalkan manfaat yang diterima oleh masyarakat yang
termasuk di dalamnya adalah mengantisipasi pencemaran lingkungan, konflik sosial akibat wilayah
izin, lingkungan, dan dampak pembangunan manusia. Selain itu, ketidakseimbangan hak dan
kompensasi yang diterima oleh masyarakat lokal belum sepadan dengan pencemaran lingkungan
dan potensi konflik sosial yang ditimbulkan. Kasus tersebut semakin meneguhkan sebuah
keyakinan bahwa tanpa pengelolaan yang baik, hamparan sumber daya alam (SDA) tak akan
pernah menjadi berkah, melainkan berubah menjadi kutukan.
C.4 Pemberdayaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
BUMN untuk mencapai kemakmuran masyarakat sekitar tambang menjadi salah satu harapan
publik. Pemerintah Pusat dan Daerah hingga saat ini di Provinsi Babel belum secara maksimal
membantu pengembangan sektor lain selain industri ekstraktif. Sektor andalan lokal Babel yang
berpotensi yaitu pertanian, perkebunan, dan kelautan. Sektor andalan ini dapat diolah untuk dengan
cara memberikan bantuan pelatihan skill untuk Sumber Daya Manusia (SDM) lokal Bangka agar
dapat terciptanya ekonomi yang berkelanjutan (sustainable).
C.5 Ekonomi Babel
40% ekonomi Provinsi Bangka Belitung didongkrak oleh industri pertambangan timah. PT TIMAH
Tbk sebagai Perusahaan terbesar yang mendominasi pertambangan timah di Provinsi Bangka
Belitung merupakan central bagi pembangunan Bangka Belitung lewat royalti dan pajak yang
dialirkan kepada pemerintah provinsi Bangka Belitung. Namun, saat ini Pemprov Bangka Belitung
hanya menerima royalti sebesar 3% dari corporate value PT TIMAH Tbk sebesar 7 Trilliun.
Royalti sebesar 3% tersebut memiliki nilai tertinggi yang didapatkan Pemerintah Provinsi Bangka
Belitung hanya sebesar 112 milyar untuk dialirkan ke semua sektor pembangunan Bangka
Belitung. Nilai ini masih sangat kecil untuk mempercepat laju pembangunan di provinsi Bangka
Belitung.
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Gambar 2. Pertumbuhan Ekonomi Belitung dan Harga Timah Dunia
Lebih dari 8 tahun terakhir, dinamika pertumbuhan ekonomi Belitung sangat dipengaruhi oleh
harga Timah dunia. Harga komoditas yang fluktuatif menjadi kewaspadaan daerah Babel yang
mengandalkan tin based economy karena ketika harga timah dunia sedang anjlok atau relatif turun
akan mengakibatkan produksi timah yang dihasilkan oleh Perusahaan-Perusahaan di Bangka
Belitung akan menurun. Ketika produksi dan ekspor timah Bangka Belitung turun, maka royalti
yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Bangka Belitung juga akan ikut turun.

Gambar 3. Pertumbuhan PDRB dan Pariwisata Belitung
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added)
yang timbul dari seluruh sektor perekonomian daerah. PDRB merupakan salah satu indikator
penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di Bangka Belitung dalam periode tertentu. Pada kasus
yang terjadi di Pulau Belitung yang merupakan salah satu Kabupaten di Bangka Belitung, sektor
pariwisata Belitung menjadi sektor alternatif untuk mendukung ekonomi Kabupaten Belitung
terlihat dari tingkat pertumbuhan yang selalu diatas pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten
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Belitung dari tahun 2011 hingga tahun 2018. Dari dua data grafik diatas, pengembangan sektor
alternatif untuk menopang perekonomian menjadi keharusan untuk mendukung Bangka Belitung
tidak lagi bergantung pada timah yang fluktuatif dan merugikan Pemerintah Provinsi Bangka
Belitung ketika harga timah dunia sedang anjlok.
SOLUSI REKOMENDASI
SOVEREIGN WEALTH FUND (DANA ABADI) UNTUK BABEL
SWF diharapkan menjadi alat investasi untuk mengontrol portofolio atas nama pemerintah. Adapun
dana dapat berasal dari pendapatan minyak bumi, gas, atau mineral dan batubara. Dana investasi
milik pemerintah ini dapat terdiri dari aset finansial berupa saham, bond, properti, logam berharga,
atau instrument finansial lainnya (Dewenter, Kathryn, and Paul Malatesta, 2010). Tujuannya secara
umum adalah untuk menghadapi tantangan makro ekonomi (macroeconomic challenges) seperti
volatility of expenditure di masa mendatang.
Sumber dana sovereign wealth fund adalah pajak dan royalti dari perusahaan tambang di Provinsi
Bangka Belitung. Kegunaan dari Sovereign Wealth Fund untuk Kepulauan Bangka Belitung
meliputi: membantu mengeluarkan Provinsi Babel dari kutukan sumber daya alam secara perlahan,
keuntungan dana investasi untuk daerah, tabungan antar generasi (sustainability aspect), tabungan
untuk menghadapi krisis lingkungan, keuangan, dan sosial, serta tabungan cadangan daerah untuk
masa krisis seperti pandemi. Sovereign fund ini akan sangat berguna untuk menjamin
keberlangsungan pembangunan, stablisasi ekonomi, dan tabungan untuk generasi mendatang di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung apabila sumber daya Timah yang sifatnya tidak terbarukan
akan habis diekstraksi di kemudian hari. Oleh karena itu, diharapkan Provinsi Babel tidak lagi
bergantung pada sumber daya timah sebagai ekonomi utama. Namun, dari hasil dana ini dapat
membangun sumber daya manusia yang kreatif memaksimalkan potensi di sektor lainnya seperti
perkebunan, pertanian, kelautan, serta pariwisata yang berkelanjutan. Berikut adalah resources
untuk membangun pariwisata:
a. Capital
Modal merupakan komponen yang esensial bagi pembangunan pariwisata pariwisata untuk
membangun infrastruktur dan sumber daya manusia dalam mendukung keberlangsungan
pariwisata Bangka Belitung. Modal ini dapat di dapatkan dari royalti khusus untuk industri
ekstraktif timah Bangka Belitung.
b. Labor
Pekerja juga menjadi komponen yang mendukung pembangunan pariwisata di Bangka
Belitung. Pemerintah Provinsi Bangka Belitung harus mulai melakukan pelatihan-pelatihan
khusus bagi masyarakat lokal agar dapat berjalan berdampingan dengan kemajuan
pariwisata lokal.
c. Material
Dalam mendukung laju perkembangan industri pariwisata lokal Bangka Belitung, material
seperti akses jalan, penginapan, pelabuhan, dan bandara juga komponen yang esensial.
Pembangunan infrastruktur-infrastruktur tersebut harus terus menerus didorong agar
terjadinya kemudahan akses pariwisata Bangka Belitung
d. Knowledge
Seiring berjalannya pengembangan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia
(SDM), pengetahuan akan pariwisata Bangka Belitung juga harus dapat dikenal secara luas
dengan cara penggunaan media sosial yang maksimal yang didukung oleh Pemerintah
daerah, instansi terkait, dan masyarakat lokal dalam mempromosikan pariwisata lokal
Bangka Belitung. Terdapat 4 jenis pariwisata yang ada di Bangka Belitung seperti culture
tourism, edu tourism, marine tourism, sport tourism, eco tourism, dan religi tourism.
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D. KESIMPULAN
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain:
1.

2.
3.

4.

Fenomena NRC terjadi karena dua faktor, yaitu ekonomi dan politik. Faktor-faktor tersebut
menggambarkan kondisi mengapa laju pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat, pendapatan
per kapita yang lebih kecil, dan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah akan lebih banyak
terjadi di negara atau wilayah yang lebih kaya akan sumber daya alamnya.
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih mengandalkan timah sebagai sumber penopang
ekonomi utama dengan 22%
Pembentukan SWF (Sovereign Wealth Fund) dan penambahan royalti dari industri ekstraktif
timah khususnya oleh PT TIMAH Tbk untuk dialirkan ke persiapan pengembangan industri
pariwisata, kerusakan lingkungan, dan isu sosial menjadi salah satu langkah dalam
menanggulangi adanya fenomena NRC.
Pengembangan sektor alternatif untuk menopang perekonomian menjadi keharusan. Sektor
Pariwisata merupakan sektor yang menjamin terciptanya pembangunan yang berkelanjutan.
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