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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No. 4/2009) adalah sebagian atau 

seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan 

pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, 

eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan 

pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. 

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki Sumber Daya Alam 

melimpah dan beragam. Semakin melimpah dan beragamnya kekayaan alam 

ini lah yang kemudian membuat masyarakat Indonesia memanfaatkannya 

guna memenuhi kebutuhan hidup. Pemanfaatan kekayaan alam ini terbagi ke 

dalam banyak sektor diantaranya yakni sektor pertambangan, migas, 

perkebunan, pertanian, dan lain – lain. Salah satu sektor yang memanfaatkan 

kekayaan alam dan cukup sering terdengar yaitu sektor pertambangan.  

Di berbagai wilayah Indonesia, aktivitas pertambangan yang dilakukan 

baik dari korporasi besar maupun masyarakat lokal telah menjadi sebuah hal 

yang lumrah. Maraknya aktivitas pertambangan ini tentunya juga akan 

memberikan berbagai macam dampak baik berupa dampak positif maupun 

dampak negatif pada berbagai aspek. Dampak positif terjadi dikarenakan 

dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru, sedangkan dampak negatif 

terjadi dikarenakan aktivitas pertambangan yang dilakukan masih tanpa izin 

yang tentunya juga mengabaikan persyaratan – persyaratan untuk mencapai 

keberlanjutan (sustainability).  

Indonesia dari sisi sumber daya alam (SDA) telah memberikan kontribusi 

yang besar bagi pembangunan ekonomi, terutama yang terkait dengan 

industri pertambangan. Sejarah pertambang di Indonesia sangat panjang, 
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emas dan perak telah diusahakan sejak dari 1000 tahun. Di awali dengan 

kedatangan imigran Cina yang melakukan pertambangan emas di beberapa 

wilayah di Indonesia, sesudah itu di lanjutkan pada zaman hindu, pendudukan 

Belanda, dan Jepang (SJ. Suprapto, 2007). Cadangan emas Indonesia 

menyumbang sekitar 2,3% dari cadangan emas dunia. Indonesia memiliki 

cadangan yang sangat besar dan menempati urutan ketujuh dengan potensi 

emas terbesar di dunia. Sementara itu, produksi emas Indonesia sekitar 6,7% 

dari produksi emas dunia, peringkat keenam dunia (Eva Lestari, 2018).  

Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pada 2015 

Indonesia mempunyai potensi 8,7 miliar ton mineral emas. Hampir seluruh 

wilayah Indonesia memiliki potensi cadangan emas. Cadangan emas 

terbanyak terdapat di Papua. Sedangkan daerah lain yang juga mempunyai 

kandungan emas besar adalah Pongkor Jawa Barat, Sumbawa, Batangtoru 

Tapanuli Selatan, dan Halmehera. 

Meskipun sejarah emas terlihat sangat menguntungkan, tetapi pada masa 

lalu pendulangan emas masih dilakukan secara manual. Dari mulai 

penggalian ke dasar bumi dan di lakukan pengolahan hingga menjadi emas 

yang bisa digunakan untuk membuat lapisan bangunan, mata uang, aksesoris 

dan lain-lain. Namun kini dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan 

teknologi, penambangan bahan galian tersebut tidak lagi dilakukan secara 

manual, melainkan beralih menggunakan mesin. Manusia hanyalah operator 

yang mengarahkannya, hal ini menunjukkan bahwa perkembangan industri 

pertambangan emas mengalami kemajuan yang sangat pesat. Kegiatan 

lpertambangan iselain lmelibatkan lpelaku lusaha lyang lmelakukan lproses 

penambanganldan pengolahan lsecara lsistematis, ibanyak ijuga 

ipenambangan .tanpa ijin idan ipertambangan irakyat, iyang melakukan 

ikegiatannya .cenderungikurangosistematis. 

Menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) kegiatan 

pertambangan iillegal iadalah ikegiatan ipenambangan iatau igalian iyang 

dilakukan ioleh imasyarakat iatau iperusahaan itanpa imemiliki iizin idan 
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itidak menggunakan iprinsip-prinsip ipenambang iyang ibaik idan ibenar. 

iPETI .adalah icap lyang ldiberikan lNegara lpada ipelaku ipenambangan 

iyang itidak .mendapatkan iizin idari ipemerintah isebagai ipemegang ihak 

imenguasai .Negara iatas ibahan Ltambang. iPertambangan lmenjadi lsangat 

iesensial idan .menempati isalah isatu iposisi idominan idalam ipembangunan 

isosial .ekonomi. iPertambangan iemas itanpa iizin iini iakhirnya imuncul 

isebagai .salah isatu itumpuan ihidup ibagi isebagian imasyarakat, ikarena 

idirasa idapat .menghasilkan ipendapatan iuntuk imemenuhi ikebutuhan. 

Dilansir dari iwonogirikab.go.id lKebupaten lWonogiri lmerupakan 

lsalah .satu lkabupaten lyang lada ldi ljawa ltengah ldengan lmemiliki lluas 

ldaerah .yaitu l182.236.,02 iHa. iSecaraigeografis iWonogiri iterletak ipada 

igaris .lintang i7°32’sampai i8°15’ .dan .garis .bujur .110°41’ .sampai111°18’ 

.dengan .batas-batas .sebelah iutara iberbatasan idengan iKaranganyar, .dan 

.Kabupaten iSukaharjo. iBagian iselatan ilangsung idibibir ipantai lselatan, 

.bagian lbarat lberbatasan ldengan lGunung lKidul, lbagian ltimur lberbatasan 

.dengan lProvinsi lJawa lTimur lyaitu lKabupaten lPonorogo, lKabupaten 

.Magetan, ldan lKabupaten lPacitan. lKabupaten lwonogiri lmerupakan 

.kawasan lkars, lkabupaten lwonogiri lmemiliki iwilayahi ikars lseluas 

.338,74  .atau l18,6% idari lluas ikabupaten lwonogiri. 

Berdasarkan penelitian idari iahli iGeologi, idi iWonogiri ipernah idi 

.temukan iadanya iindikasi itambang iemas, imangaan, ikalsit, ipasir .kuarsa, 

.gypsum, .tembaga .dan .bahan .baku .semen. iBerdasarkan ieksplorasi iyang 

idilakukan ioleh iDepartemen iPertambangan, ipotensi itambang iemas iyang 

.ada idi iKabupaten iWonogiri iterletak idi iDesa iKeloran idan iJendi 

.Kecamatan iSelogiri. iKawasan iini imemiliki ipotensi ibijih iemas idan 

.kandungan imineral ilain isekitar l20,7 lton, lbijih lemas lberkadar l10-15 

.gram/ton latau terdapat lkandungan l194,423ltonlemas.  

Dilansir dari humaswonogirinews.org Kecamatan Selogiri merupakan 

salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Wonogiri. Kecamatan selogiri 

terletak di bagian utara wilayah Kabupaten Wonogiri dengan memiliki Luas 
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daerah yaitu 50.18 . Batas Kawasan kecamatan selogiri adalah sebelah 

utara yaitu Kabupaten Sukaharjo, sebelah timur yaitu Kecamatan Selogiri, 

sebelah selatan yaitu Kecamatan Wuryantoro, dan sebalah barat yaitu 

Kabupaten Sukaharjo. Di Kecamatan Selogiri terdapat 11 Desa/Kelurahan 

yaitu Desa Kepatihan, Keloran, Pare, Singodutan, Kaliancar, Jendi, Pule, 

Jaten, Gemantar, Nambangan, dan Sendangijo. Dari beberapa desa yang ada 

di Kecamatan Selogiri yang terdapat potensi tambang emas yaitu di Desa 

Keloran dan Desa Jendi sehingga banyak masyarakat yang melakuan 

pertambangan di Kecamatan Selogiri. Menurut Geologi Mineral dan Batu 

Bara Cabang Dinas Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Sewu Lawu, 

Wonogiri memiliki potensi mineral cukup besar. Mineral itu tersebar di 

banyak wilayah, termasuk emas. Potensi emas di Kota Sukses paling besar 

ada di Randu Kuning Kecamatan Selogiri. Adanya pertambangan emas di 

Desa Jendi dan Keloran turut meningkatkan taraf hidup masyarakat membuka 

lapangan kerja, memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat, serta 

berperan penting dalam mengurangi pengangguran.  

Pertambangan iemas ldi lDesa Jendi dan Keloran Kecamatan lSelogiri 

berawal sekitar tahun l1992 yaitu ketika seseorang diri Klaten sedang 

.mencari lemas ldi laliran lsungai idengan icara imengayak ipasir lataupun 

lbatuan lkecil .yang lada ldi lsungai ldaerah ljendi, lternyata ibijih iemas 

iditemukan imelalui .cara itersebut. Penduduk lokalpun mulai melakukan 

pencarian emas, .awalnya .di ianak isungai .kemudian iberkembang 

melakukan percarian emas ke bukit milik warga. Pertambangan tersebut ada 

sistem sewa tanah milik warga dan ada .juga ibagi ihasil, ipenambang 

ibiasanya membayar Rp.200.000,00 Setiap minggu. Jika ada empat orang 

dalam satu lubang, maka lsatu lorang memiliki beban ntuk lmembayar lSewa 

iRp. i50.000.00. iJika isistem ibagi ihasil adalah jika terdapat empat 

penambang, maka para penambang ini mengambil batuan atau tanah (parit) 

dari lubang setiap harinya yaitu 5 iember, i4 iember iuntuk .penambang, 1 

ember untuk pemilik tanah. Para penambang menggunakan .alat-alat 
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isederhana iuntuk lmembuat llubang yaitu dengan menggunakan : lempu 

senter, betel (pahat), palu, tali, kerekan, ember dan lain-lain (Surisman, 2013). 

Masyarakat yang melakukan pertambamgan di desa Jendi dan Keloran 

Kecamatan Selogiri merupakan masyarakat lokal yang tinggal di daerah 

tersebut, akan tetapi tidak semua masyarakat di daerah tersebut melakukan 

pertambangan emas hanya sebagian masyarakat saja yang melakukan 

kegiatan pertambangan. Dikarenakan kurangnya kualitas sumber daya 

manusia (SDM) dan kurangnya lapangan pekerjaan maka banyak masyarakat 

sangat sulit untuk mencari pekerjaan atau pengangguran, sehingga banyak 

masyarakat yang melakukan kegiatan pertambangan emas tanpa izin untuk 

memenuhi kebutuhan hidup, karena kegiatan pertambangan emas tanpa izin 

juga sudah dilakukan secara turun temurun maka pertambang emas tanpa izin 

telah menjadi salah satu lapangan pekerjaaan bagi sebagian masyarakat di 

Desa Jendi dan Keloran di Kecamatan Selogiri. 

Dengan bermodalkan alat-alat sederhana masyarakat melakukan 

pertambangan emas tanpa izin. Pertama para penambang harus menentukan 

keberadaan tanah yang mengandung emas untuk di gali, para penambang 

mempunyai cara masing-masing untuk menentukan tanah iyang imengandung 

.emas isalah isatunya lyaitu ldengan lpiring lkaca lkalau ltanah lyang lakan ldi 

.gali lmengandung lemas .maka iberwarna lkuning, selanjutannya yaitu 

menggali lubang sampai kedalaman puluhan sampai ratusan meter dan 

mengambil tanah, batuan (parit) yang di dapat kemudian di angkat ke atas 

untuk di proses. Mula-mula parit tersebut di pukul-pukul sampai hancur agar 

memudahkan untuk memasukan ke glundung. Proses Pengolahan parit hasil 

galian dilakukan secara tradisional, yakni menggunakan trammel/glundung 

yang dijalankan menggunakan Dinamo yang diarilli listrick. Setelah di 

masukan ke dalam glundung dan di putar selama 1 hari langkah selanjutnya 

setelah halus yaitu air raksa dimasukan sebagai penangkap emas. Setelah di 

masukan air raksa maka di putar kembali selama 30 menit-1 jam, setelah itu 

glundung siap di buka untuk melakukan penyaringan emas. 
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Hadirnya Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang ada di Kecamatan 

Selogiri juga menimbulkan daya tarik tersendiri bagi pencari kerja. Sebelum 

adanya Pertambangan Emas, masyarakat pada umumnya permata 

pencahariaan tidak tetap ada yang petani, kuli bangunan, buruh, bahkan 

banyak Masyarakat yang tidak bekerja. Dengan adanya potensi Emas yang 

ada di bukit-bukit di kecamatan selogiri maka masyarakat lebih tertarik untuk 

bekerja sebagai Petambang Emas. Pertambangan iEmas iTanpa iIzin i(PETI) 

iini iakhirnya .muncul isebagai isalah .satu itumpuan ihidup ibagi imasyarakat 

di Kecamatan Selogiri. Akan tetapi para penambang di daerah tersebut tidak 

melakukan pengolah dengan baik dan kurangnya kepedulian terhadap 

lingkungan. Maka limbah yang dihasilkan dalam proses pengolahan 

ditampung dalam bak penampungan yang sudah disediakan, sedangkan 

limbah cair dialirkan langsung keselokan sehingga langsung ke sungai, 

akibatnya terjadi pencemaran sungai, sumur dan air tanah. Padahal air 

menjadi salah satu hal penting untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti 

minum, memasak, mandi, mencuci dan sebagainya. 

Faktor lingkungan hidup telah menjadi masalah serius yang harus 

mendapat pengawasan intensif, kegiatan petambangan emas tanpa izin yang 

hampir tidak ada pengawasan dapat dibayangkan dampak kerusakan 

lingkungan hidup yang terjadi. Pencemaran merkuri dari pertambangan emas 

tanpa izin di wilayah Desa Jendi dan Keloran langsung mengalir ke sungai 

sehingga dampak dari pencemaran merkuri terhadap lingkungan bakal terus 

meluas, air yang biasa digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan 

menjadi tercemar, pencemaran merkuri yang terkandung dalam emas dapat 

mengakibatkan gangguan kesehatan seperti kerusakan saraf. Sehingga .hal 

.ini .melanggar .hak .orang .lain, .sebagaimana .disebutkan .dalam .Pasal .65 

.ayat .(1) .UU .No. .32 iTahun i2009 iTentang iPerlindungan idan 

iPengelolaan .Lingkungan iHidup iyang iberbunyi i: iSetiap iorang iberhak 

iatas ilingkungan .hidup iyang ibaik idan lsehat lsebagai lbagian ldari lhak 

lasasi lmanusia. lPasal .69 layat i(1) iberupa isetiap iorang idilarang 
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kmelakukan lperbuatan lyang .mengakibatkan .pencemaran ldanl/latau 

lperusakan llingkungan. 

Pada itahun i2000, iPemerintah iPusat imengeluarkan iKeputusan 
.Presiden iNo. i3 itahun i2000 idan iKeputusan iMenteri iPertambangan idan 
.Energi iNo. i1091K i/ i70 i/ iMPE i/ i2000 iuntuk imembentuk ibadan 
ikoordinasi ipenanganan imasalah ipertambangan itanpa iizin. iPelaksanaan 
.kegiatan iditekankan ikepada ipenanggulangan isecara ifungsional ioleh 
.seluruh iinstansi iyang iditentukan idalam iInpres idiatas, idengan iTim 
.Terpadu iberfungsi isebagai iforum ikoordinasi idalam iupaya ipenyelesaian 
.terhadap ipermasalahan iyang ibersifat ilintas isektoral; .dimana .tindak 
.lanjutnya .tetap .dilakukan isecara ifungsional idan isesuai .kewenangannya 
.oleh iinstitusi-institusi iterkait isesuai ikewenangannya. iInformasi idi iatas 
.menunjukkan .sejauh .mana ipemerintah ipusat ibekerja ikeras iuntuk 
.merumuskan iperaturan iperundang-undangan iterkait iupaya .pertambangan 
.untuk .menyikapi .PETI, .namun .kegiatan .tersebut .masih .berlangsung 
.hingga .saat .ini. 

Pencemaran lingkungan akibat limbah merkuri juga menyababkan 

konflik antara para penambang emas tanpa izin dan masyarakat sekitar 

pertambangan, pengolahan limbah yang tidak dilakukan dengan baik dan 

langsung di alirkan ke sungai, maka air yang digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan menjadi tercemar bahkan air menjadi tidak bias digunakan, karena 

merkuri yang ada di dalam air sumur sudah cukup parah. Masalah tersebutlah 

yang menyebabkan masyarakat sekitar mempermasalah adanya pertambangan 

emas tanpa izin. Masyarakat di sekitar pertambangan emas melakukan 

perlawanan dengan cara protes terhadap para penambang, hal tersebutlah 

yang menyebabkan para penambang emas tanpa izin dan masyarakat sekitar 

yang terkena dampak dari limbah merkuri saling beradu mulut. Karena tidak 

dihiraukan oleh para penambang dan terus menerus melakukan aktivitas 

pengolahan serta pembuangan air limbah ke sungai, sehingga masyarakat 

menjadi geram dan melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib 

seperti pemerintah daerah secara diam – diam. Hal itu kemudian semakin 

memperkeruh hubungan masyarakat terdampak dengan penambang emas 

tanpa izin.     
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Dilansir dari wawasan.com pada tahun 2017 melihat aktivitas penambang 

semakin meningkat dan menyebabkan dampak .yang .merugikan .ekosistem 

maka .pemerintah .mulai .melakukan .razia .penertiban penambang, Disaat 

dilakukannya razia di Kecamatan Selogiri. Pemerintah telah melarang 

kegiatan penambangan emas di kawasan Selogiri, Kabupaten Wonogiri dan 

telah dianggap sebagai usaha ilegal karena kurangnya izin, Dalam 

.kesempatan .itu Kapolsek imemberikan ipengertian imengenai ipelanggaran 

ihukum penambangan iliar/tanpa iijin. .‘’Bagi iyang imelanggar, ipelakunya 

idijerat dengan iUU iNo.4 .Th i2009 itentang iMinerba .dengan .ancaman 

ihukuman 10 tahun ipenjara idan .denda i10 iMilyar irupiah. 

Pertambangan emas tanpa izin yang dilakukan oleh masyarakat Desa 

Jendi dan Keloran di Kecamatan Selogiri sudah berjalan cukup lama karena 

dengan melakukan penambangan emas tersebut menjadi tumpuan ihidup 

ibagi sebagian imasyarakat, ikarena idirasa .dapat .menghasilkan ipendapatan 

luntuk memenuhi lkebutuhan. lTaraf lhidup latau ltingkat ikesejahteraan 

imasyarakat adalah iperubahan ikondisi iekonomi imasyarakat iyang idapat 

idiukur misalnya idengan ipendapatan, ikondisi itempat itinggal, idan 

ikesanggupan memenuhi ikebutuhanya. akan tetapi adanya pertambangan 

emas tanpa izin tersebut terdapat permasalahan yang dihadapi oleh para 

penembang yaitu konflik antara penambang emas tanpa izin dengan 

masyarakat terdampak yang berpengaruh terhadap lingkungan. Pertambangan 

emas tanpa izin .tersebut bersifat .Ilegal .yang .pada .dasarnya .dilarang .oleh 

.pemerintah .sesuai dengan undang- .undangnya. Melihat adanya konflik 

antara masyarakat terdambak yang berada disekitar pertambangan dengan 

para penambang, tetapi pelaku pertambangan emas tanpa izin di Desa Jendi 

dan Keloran .masih .saja melakukan .penambangan .dengan .alasan .bahwa 

.penambangan .emas .itu adalah.hasil pendapatan keseharian mareka. Oleh 

karena itu, berdasarkan keadaan tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti 

lebih lanjut masalah ini dengan judul “Analisis Dampak Pertambangan 
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Emas Tanpa Izin (PETI) Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat 

di Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri”.  

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan ilatar ibelakang imasalah iyang isudah idi iuraikan idi iatas, 

.maka irumusan imasalah idalam ipenelitian iini iadalah isebagai iberikut: 

1. Seberapa besar dampak Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) terhadap 

perekonomian keluarga yang bekerja sebagai penambang di Kecamatan 

Selogiri Kabupaten Wonogiri? 

2. Bagaimana konflik sosial yang terjadi akibat adanya Pertambangan Emas 

Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian secara umun adalah untuk menganalisis pengaruh 

Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) terhadap perekonomian serta dampak 

sosial terhadap masyarakat di Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri, dan 

secara khusus untuk: 

1. Mengetahui seberapa besar dampak Pertambang Emas Tanpa Izin (PETI) 

terhadap Perekonomian keluarga yang bekerja sebagai penambang di 

Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri.   

2. Mengetahui konflik sosial yang terjadi akibat adanya Pertambangan Emas 

Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil .penelitian .ini .di .harapkan .dapat .memberi .manfaat .bagi .para 

.pihak .yang iberminat imaupun iyang iterkait imasalah ipertambangan, 

.Khususnya ikepada: 

1. Manfaat .Teoritis 
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Hasil ipenelitian iini idi .harapkan idapat .mengembangan .dan .menambah 

ilmu .pengetahuan .tentang ikesadaran imengenai idampak iyang idi 

timbulkan idengan iadanya ipertambangan iemas itanpa .izin .baik .positif 

maupunonegatif. 

 

2. ManfaatoPraktis 

a. Bagikpenulis 

Menambah ipengetahuan itentang idampak ipertambangan iemas itanpa 

izin iterhadap ikondisi isosial iekonomi imasyarakat, iserta iuntuk 

melatih kemampuan .menulis .karya iilmiah idalam .rangka 

imemperoleh .gelar sarjana iGeografi idi iFakultas iGeografi 

iUniversitas .Muhammadiyah Surakarta. 

b. Bagi .masyarakat 

Memperoleh .pengetahuan .tentang .dampak .pertambangan .emas 

.tanpa izin. .Penelitian .ini .di .harapkan .dapat imenambah 

ipengetahuan idan wawasan lmasyarakat lmengenai ldampak 

lpertambangan lemas .tanpa izin .terhadap .kondisi .sosial .ekonomi .di 

.daerah .tempat .tinggal mereka. 

c. Bagiopemerintah . 

Sebagai ibahan imasukan ibagi iPemerintah idalam iupaya 

mengimplementasikaniiikebijakan inasional ihubungannya idengan 

dampak isosial iakibati.adanya ipertambangan iemas itanpa iizin iagar 

sesuai idengan ikebutuhan imasyarakat. 

1.5. Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1. Telaah Pustaka 

1.5.1.1.Pertambangan 

  Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 1990) pengertian 

menambang adalah menggali (mengambil) barang tambang dari dalam 

tanah. Sedangkan menurut Supramono (2012), Pertambangan adalah suatu 
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kegiatan yang dilakukan dengan pengalian ke dalam tanah (bumi) untuk 

mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang.   

  Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral 

yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bum, serta air tanah. Mineral 

yaitu senyawa organik yang terbantuk di alam, yang memiliki sifat fisik 

dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang 

membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Sektor 

pertambangan merupakan sektor yang strategis, selain itu bagi daerah yang 

kaya sumber daya alamnya, pertambangan merupakam tulang punggung 

bagi pendapatan daerah tersebut (Djajadiningrat 2007) 

  Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam 

terutama dari hasil pertambangan salah satu jenis barang tambang utama 

adalah emas. Emas mempunyai nilai jual yang sangat tinggi, bahkan 

harganya tidak pernah mengalami penurunan dan cenderung terus 

menanjak. 

1.5.1.2.Pengertian Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) 

  Pertambangan emas tanpa izin (PETI) merupakan usaha 

pertambangan yang dilakukan perseorangan, sekelompok, atau perusahaan 

yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izn sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku (Eva Lestari,2018). 

  PETI .adalah ikegiatan ipertambangan iemas ltanpa iizin iyang 

.dilakukan ioleh isebagian imasyarakat imaupun ioknum ilainnya. iPETI 

.merupakan i“cap” iyang idiberikan iNegara ipada ipelaku ipertambangan 

.yang itidak imendapatkan iizin idari ipemerintah isebagai ihak imenguasai 

iNegara iatas ibahan itambang .(Trisnia .Anjami, .2017) 

  Berikut imerupakan .faktor .pendorong .kehadiran .PETI .(Alfiani 

.Rizqoh, .2019). 

1. FaktorlSosial 

Kegiatan iPETI idianggap imenjadi ipekerjaan iturun itemurun, 

.terdapatnya ihubungan iyang ikurang ihumoris iantara ipertambangan 
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.resmi idan imasyarakat isetempat idan iterjadi ipenafsiran .yang .salah 

.tentang ireformasi iyang idiartikan .sebagai .kebebasan itanpa ibatas. 

2. FaktorpHukum 

Ketidaktahuan imasyarakat iterhadap iperaturan iperundang-undangan 

yang iberlaku idi ibidang ipertambangan .dan .terjadinya .kelemahan 

dalam ipenegakkan ihukum idan ipengawasan. 

3. FaktorpEkonomi 

Disebabkan ioleh iketerbatasan ilapangan ipekerjaan idan ikesempatan 

berusaha iyang isesuai idengan itingkat ikeahlian imasyarakat ilingkar 

tambang, ikemiskinan idalam ibeberapa ihal iyakni imiskin isecara 

ekonomi, ipengetahuan, .dan iketerampilan	

1.5.1.3.Dampak Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) 

  Menurut KBBI dalam Trisnia anjami, 2017 Dampak adalah 

Pengaruh yang mendatagkan dampak positif maupun negatif. Pengaruh 

adalah daya yang timbul dari sesuatu yang ikut membentu watak, 

kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Pengaruh merupakan suatu 

keadaan dimana hubungan timbal balik antara apa yang mempengaruhi 

dengan apa yang dipengaruhi. 

  Menurut Soemarwoto (2003) Dampak merupakan sebagai suatu 

perubahan yang terjadi akibat suatu aktivitas. Aktivitas tersebut dapat 

bersifat alamiah, baik kimia, fisik, maupun biologi. Dampak dapat bersifat 

positif berupa manfaat, dapat juga bersifat negatif berupa resiko, kepada 

lingkungan fisik dan non fisik termasuk Sosial-Ekonomi.  

  Menurut Salim (2005:116) dalam Dian Endent Nur Fitriyana, 2012 

tentang dampak negatif yang terjadi karena adanya Pertambangan Emas 

Tanpa Izin (PETI) sebagai berikut: 

1. Kerusakan dan pencemaran lingkungan, pencemaran air sungai yang 

disebabkan oleh unsur merkuri. 



13 
 

 

2. Kecelakaan tambang. 

3. Perborosan sumber daya mineral, berupa tertinggalnya cadangan 

berkadar rendah yang tidak ekonomis lagi untuk di tambang baik 

karena pertambangan rakyat yang hanya membuang cadangan 

berkadar tinngi maupun akibat “recovery” pengolahan yang rendah 

Sedangkan, dampak positif Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) 

antara lain: 

1. Sebagai lapangan pekerjaan. 

2. Sumber pendapatan utama bagi penambang dan keluarganya. 

3. Meningkatkan ekonomi masyarakat 

  Berdasarkan iaspek isosial iekonomi, ikegiatan iPETI .diharapkan 

.tidak .hanya .membawa imanfaat ibagi ipembangunan, itetapi .juga .bagi 

.masyarakat .sekitar .lokasi .pertambangan. .Secara imakro, iPETI 

idianggap isebagai iancaman idan .bahaya .bagi iinvestasi ipertambangan 

.Indonesia. iNamun .secara .mikro, ikegiatan iPETI idianggap isebagai 

.salah isatu .gerakan i“ekonomi ikreatif” ioleh imasyarakat .kecil .di 

.sekitar .tambang. iMereka .mencoba .menambang .dan .mencari .partikel 

.emas .untuk .meningkatkan ikehidupan iekonominya i(Willybrodus .dan 

iChang .(2012)). 

1.5.1.4.Pengertian Sosial-Ekonomi 

Menurut iKamus iBesar iBahasa .Indonesia, .kata .sosial .berarti 

.berkenaan .dengan .masyarakat i(KBBI, .2002:1454). iMenurut 

.Departemen iSosial, iSosial imerupakan isegala isesuatu iyang .dipakai 

.sebagai iacuan idalam iberinteraksi iantar imanusia idalam ikontek 

.masyarakat iatau ikomunitas, lsebagai lacuan lbrarti lsosial lbersifat 

.abstrak .yang .berisi lsimbol-simbol lberkaitan .dengan llingkungan, .dan 

.berfungsi .untuk lmengatur ltindakan-tindakan .yang ldimunculkan loleh 

.individu lsebagai lsuatu lmasyarakat .(Bambang .Tri .Kurnianto, .2017). 
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.Sedangkan .menurut .Daryanto .(1998) .sosial .adalah lsesuatu lyang 

.menyangkut laspek lmasyarakat. 

Menurut .soekanto .(2006) .interaksi .sosial idikategorikan .ke 

.dalam idua .bentuk, iyaitu lasosiatif .dan ldisosiatif. lInteraksi isosial 

iyang .bersifat iasosiatif, .merupakan ibentuk linteraksi lsocial iyang 

imenguatkan .ikatan .sosial, .jadi .bersifat imendekatkan iatau ipositif 

.yang .mengarah .kepada .bentuk-bentuk iasosiasi. iInteraksi isosial iyang 

ibersifat .disosiatif, .merupakan .bentuk linteraksi lyang imerusak likatan 

isosial, ibersifat .menjauhkan .atau inegatif idan .yang imengarah .kepada 

ibentuk .- .bentuk .pertentangan .iatau ikonflik, . 

Konflik iadalah iproses isosial .antar iperorangan .atau ikelompok 

.masyarakat .tertentu, iakibat iadanya iperbedaan ipaham .dan 

.kepentingan .yang .sangat imendasar, isehingga imenimbulkan .adanya 

lsemacam lgap .atau ljurang ipemisah .yang imengganjal linteraksi isosial 

.di .antara .mereka iyang ibertikai .tersebut. 

Menurut .soekanto .2006 .faktor-faktor .yang .mempengaruhi 

.perubahan .sosial .dapat idigolongkan ipada ifaktor .dari idalam .dan 

.faktor .dari iluar imasyarakat. lFaktor ltersebut .adalah .sebagai .berikut .: 

1.  .Faktor .yang lberasal ldalam .: lbertambah .dan lberkurangnya 

.penduduk, lpenemuan-penemuan .baru, lpertentangan .atau 

.konflik .dan .terjadinya lpemberontakan .atau lrevolusi. . 

2. Faktor .yang lberasal ldari iluar .: ilingkungan ialam ifisik iyang 

.ada .di .sekitar imanusia, ipeperangan, ipengaruh ikebudayaan 

.masyarakat ilain. 

Teori .Lewis .A. .Coser .menjelaskan .bahwa ikonflik lsosial 

.merupakan .sebagai .suatu lperjuangan lterhadap inilai .dan ipengakuan 

.terhadap istatus .yang ilangka, ikemudian .kekuasaan-kekuasaan .dan 

.sumber-sumber .pertentangan idinetralisir .atau idilangsungkan, 

.dieliminasi isaingan-saingannya. iTeori iini ijuga imenjelaskan ibahwa 
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.konflik .merupakan isistem isosial .yang ibersifat ifungsional, .tetapi 

.konflik .juga .dapat imenimbulkan ldampak lpositif .bagi lberlangsungan 

.tatanan .masyarakat. .Teori .Lewis .A. .Coser .juga .membedakan .konflik 

.sosial .menjadi .dua .yaitu .konflik .realistis .dan .konflik .non .realistis 

.(Setiawan .B, .2003). .Konflik .sosial .yang .terjadi .karena .pencemaran 

.lingkungan .menyebabkan iketidakcocokan iyang .timbul .adanya 

.masalah .lingkungan .seiring .dengan ipesatnya ipembangunan .yang 

.menyebabkan .pencemaran, itata iguna itanah, ikeamanan .dan 

ikenyamanan. .iMenurut .penjelasan .di .atas imasalah ipencemaran 

ilingkungan ijuga .dapat .menyebabkan .konflik isosial .yang .terjadi .di 

ikehidapan. 

Menurut .Rosyidi .(2009:7) .dalam .Bambang .Tri .Kurnianto, 

.2017 .Ilmu .ekonomi .merupakan .salah .satu .cabang lilmu ipengetahuan 

iuntuk .memberikan ipengetahuan idan ipengertian itentang igejala-gejala 

.masyarakat .yang .timbul .karna .perbuatan imanusia .dalam .usaha .untuk 

.memenuhi .kebutuhan .atau .untuk .mencapai ikemakmuran .dan 

.kesejahteraan. 

Ekonomi ikesejahteraan .merupakan icabang lilmu iekonomi .yang 

.menggunakan iteknik lekonomi imikro iuntuk .secara isimultan 

.menentukan iefisiensi idistribusi iekonomi lmakro .dan lkonsekuensi 

.distribusi .pendapatan .yang .terkait .(O'Connel, .1982). 

Menurut lBPS l(2005), .dalam lEko lSugiharto .(2007) .tentang 

.konsep .kesejahteraan .yang .ideal .bahwa .terdapat .tujuh lindikator .yang 

.digunakan luntuk lmengetahui ltingkat lkesejahteraan lantara ilain: 

ipendapatan, ikonsumsi iatau lpengeluaran lkeluarga, lfasilitas ltempat 

.tinggal, .kesehatan lkeluarga, lkemudahan lmendapatkan .pelayanan 

.kesehatan, lkemudahan lmendapatkan .fasilitas ltransportasi, .dan 

.kemudahan lmendapat .akses lpendidikan. . 

● Penghasilan .adalah .penghasilan ltetap lyang .diperoleh ldalam 

iwaktu .satu ibulan, .yaitu .penghasilan .yang .memenuhi .kebutuhan 

.hidup . 
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● Pengeluaran irumah .tangga iadalah .biaya iuntuk imemenuhi 

.kebutuhan .sehari-hari 

● Akses .pelayanan .kesehatan .memberikan .kemudahan .bagi 

.responden, .seperti .BPJS .Kesehatan. 

● Akses .pendidikan .adalah .kemudahan .akses .responden .terhadap 

.pendidikan .yang .bermutu .dan .jenjang .tinggi. . 

● Fasilitas itempat itinggal .yang .bisa .diukuri.dari .luas .bangunan 

irumah, ipenerangan, ijenis .lantai ./ .lantai irumah, ikondisi ikamar 

.mandi, ikondisi igedung, iatap, idan isumber .air. iKondisi .dan 

.kualitas irumah .yang iditinggali .dapat .menunjukkan istatus isosial 

iekonomi .keluarga . 

● Kesehatan ianggota ikeluarga .merupakan lindikator ibebas .dari 

.penyakit. .Salah .satu iindikator lyang idigunakan iuntuk imenentukan 

.derajat ikesehatan .suatu ipenduduk .adalah idengan imelihat .keluhan 

ikesehatannya. 

● Kepemilikan ialat itransportasi .merupakan .jenis ialat itransportasi 

iyang idimiliki iresponden .untuk imempermudah lakses .ke lberbagai 

.tempat 

1.5.2.  Penelitian Sebelumnya 

   Untuk perbandingan dengan penelitian sebelumnya penulis  

melakukan beberapa penelususran terhadap penelitian-penelitian yang 

terkait dengan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). 

   Alfiani Rizqoh (2019) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Dampak .Aktivitas iPenambang iEmas iTanpa .Izin .(PETI) iTerhadap 

iKesejahteraan iGurandil .Di iDesa iCileuksa, iKAB. .Bogor” .dengan 

.tujuan .mengetahui .untuk imenganalisis ihubungan .antar ifaktor-faktor 

.pendorong .munculnya igurandil idengan laktivitas lpertambangan .emas 

ltanpa .izin l(PETI) .yang .dilakukan loleh igurandil .dan ihubungannya 

idengan ikesejahteraan .gurandil idengan .menggunakan iuji ikorelasi 

iSpearman iRank. .Metode .penelitian iyang .digunakan iadalah imetode 
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iwawancara imendalam, .dan .penelusuran idokumen. .Hasil ipenelitian 

.tersebut .adalah itingkat ifaktor .pendorong, itingkat iaktivitas iPETI 

.dengan ikesejahteraan lgurandil .memiliki ihubungan iyang isaat .kuat .dan 

isangat iberkesinambungan. .Dimana ifaktor iekonomi .dan ipendapatan 

imasih .menjadi itolak iukur .pertama .dalam imenentukan ikesejahteraan 

.keluarga. 

   Perbedaan .penelitian .Alfiani .Rizqoh .dengan .penelitian .penulis 

.terletak .pada .tujuan .penelitian. .Penelitian .sebelumnya .bertujuan 

.menganalisis ihubungan .antara .faktor ipendorong .munculnya igurandil 

.terhadap .tingkat ikesejahteraan igurandil .dan .menganalisis ihubungan 

.antara iaktivitas lpertambangan .emas ltanpa .izin .(PETI) .terhadap .tingkat 

lkesejahteraan lgurandil. .Sedangkan .untuk .penelitian .penulis .bertujuan 

.mengetahui .dampak .sosial .yang .terjadi .akibat .adanya .pertambangan 

.emas ltanpa lizin .(PETI) .dan .Mengetahui .seberapa .besar .dampak 

.Pertambangan .Emas .Tanpa .Izin .(PETI) .terhadap .perekonomian 

.masyarakat .di .Kecamatan .Selogiri .Kabupaten .Wonogiri. . . 

   Eva .Lestari .(2018) .dalam .penelitiannya .yang .berjudul 

.“Dampak .Penambang lEmas lTanpa lIzin lTerhadap iPerekonomian 

iMasyarakat .Di .Kecamatan iMandiangin” .tujuan ipenelitian .tersebut 

.untuk .mengetahui .Dampak iPenambang iEmas iTanpa .Izin .(PETI) 

.terhadap .perekonomian .masyarakat .di .kecamatan imandiangin. iMetode 

.yang idigunakan .adalah .metode ipengumpulan idata imelalui .survey, 

iwawancara, .dan .dokumentasi. iHasil .penelitian .adalah iKeterbatasan 

ipendapatan imembuat .warga iberamai-ramai .imendulang .emas .untuk 

imendapatkan ipendapatan .yang .lebih .tinggi .untuk imemenuhi ikebutuhan 

ihidup imereka. iDan .Faktor ipenyebab iterjadi ikonflik isumber imata 

ipencarian iwarga .mandiangin idiganggu ioleh iwarga .dari .luar. 

  Perbedaan .penelitian .Eva .Lestari .dengan ipenelitian .penulis 

.adalah iterletak lpada ilokasi .penelitian. .Eva .Lestari .melakukan 
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.penelitian .di .Kecamatan .Mandiangin .sedangkan .penelitian .penulis 

.dilakukan .di .Kecamatan .Selogiri 

Tabel 1.1 Penelitian Sebelumnya 

Nama 

Peneliti 
Judul Tujuan Metode Hasil 

Alfiani 

Rizqoh 

(2019) 

Dampak 

Aktivitas 

Penambang Emas 

Tanpa Izin 

(PETI) Terhadap 

Kesejahteraan 

Gurandil Di Desa 

Cileuksa, KAB. 

Bogor 

1. Menganalisis 

hubungan antara 

faktor pendorong 

munculnya gurandil 

terhadap tingkat 

kesejahteraan 

gurandil. 

2. Menganalisis 

hubungan antara 

aktivitas 

pertambangan emas 

tanpa izin (PETI) 

terhadap tingkat 

kesejahteraan 

gurandil.   

Metode yang 

digunakan 

adalah metode 

wawancara 

mendalam, 

observasi, dan 

penelusuran 

dokumen. 

Tingkat faktor 

pendorong, tingkat 

aktivitas PETI 

dengan 

kesejahteraan 

gurandil memiliki 

hubungan yang 

saat kuat dan 

sangat 

berkesinambungan. 

Dimana faktor 

ekonomi dan 

pendapatan masih 

menjadi tolak ukur 

pertama dalam 

menentukan 

kesejakteraan 

keluarga. 

Eva Lestari 

(2018) 

Dampak 

Penambang Emas 

Tanpa Izin 

Terhadap 

Perekonomian 

Masyarakat Di 

Kecamatan 

1. Untuk mengetahui 

seberapa besar 

dampak penambang 

emas tanpa izin 

terhadap 

perekonomian 

masyarakat di 

Metode yang 

digunakan 

adalah metode 

pengumpulan 

data melalui 

observasi, 

wawancara, 

Keterbatasan 

pendapatan 

membuat warga 

beramai-ramai 

mendulang emas 

untuk 

mendapatkan 
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Mandiangin kecamatan 

mandiangin 

2. Untuk mengetahui 

faktor penyebab 

terjadinya konflik 

penambang emas 

tanpa izin (PETI) 

kecamatan 

mandiangin  

dan 

dokumentasi. 

pendapatan yang 

lebih tinggi untuk 

memenuhi 

kebutuhan hidup 

mereka. Dan 

Faktor penyebab 

terjadi konflik 

sumber mata 

pencarian warga 

mandiangin 

diganggu oleh 

warga dari luar. 

Ristu 

Wahyudi  

Analisis Dampak 

Penambang Emas 

Tanpa Izin 

(PETI) Terhadap 

Kondisi Sosial 

Ekonomi 

Masyarakat di 

Kecamatan 

Selogiri 

Kabupaten 

Wonogiri 

1. Mengetahui 

seberapa besar 

dampak 

Pertambangan Emas 

Tanpa Izin (PETI) 

terhadap 

Perekonomian 

keluarga yang 

bekerja sebagai 

penambang di 

Kecamatan Selogiri 

Kabupaten 

Wonogiri. 

2. Mengetahui konflik 

sosial yang terjadi 

akibat adanya 

pertambangan emas 

tanpa izin (PETI). 

Metode yang 

digunakan 

adalah survey 

mengunakan 

kuesioner dan 

wawancara 

mendalam 
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1.6.Kerangka Penelitian 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir 

Sumber : Penulis, 2021 

 

Dari bagan di atas menjelaskan tentang perkembangan adanya PETI di 

Indonesia cukup pesat, dapat kita lihat contoh dari penelitian ini. Adanya 

PETI di Kecamatan Selogiri maka terdapat sumber perekonomian untuk 

sebagian masyarakat yang bekerja sebagai penambang emas. Adanya 

pertambangan juga memberikan perubahan yang cukup pesat, perubahan 

yang terjadi yaitu kesejahteraan dan konflik. Hal tersebutlah yang merupakan 

perubahan social ekonomi yang terjadi di masyarakat. Maka kegiatan PETI 

tersebut menimbulkan berbagai macam dampak. 

1.7.Batasan Operasional 

Pada penelitian ini, penulis memberikan batasan terkait .lokasi 

ipenelitian, iobjek ipenelitian, .indikator .penelitian .serta .hal .lain .yang 

.digunakan idi .dalam ipenelitian .ini. iHal iini .dilakukan .agar ipenelitian 

.yang idilakukan ltidak lkeluar .dari linti .yang .akan ldibahas .serta .dapat 
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.memudahkan lpenulis ldalam .mencari idan imengumpulkan .data .yang 

.dibutuhkan idalam .penelitan .ini. .Beberapa .hal .yang .dibatasi .di .dalam 

.penelitian .ini .diantaranya yaitu: 

a. Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Selogiri, Kabupaten 

Wonogiri. Berdasarkan dengan gambaran umum yang telah 

dipaparkan, penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai 

dampak sosial dan ekonomi aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin 

(PETI) di Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri. Lokasi tersebut 

dipilih dikarenakan banyak terjadi perubahan baik dari aspek sosial 

maupun ekonomi sebagai dampak dari Pertambangan Emas Tanpa 

Izin (PETI).  

b. Responden sebagai objek penelitian merupakan para penambang emas 

tanpa izin dan masyarakat sekitar penambangan di Desa Jendi dan 

Desa Keloran Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri . 

c. Dampak yang diperolah dari proses pengumpulan data, pengolahan, 

dan analisis berupa dampak sosial ekonomi tidak mencakup dari 

dampak ekologi.   

 

  


