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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 Hasil yang diperoleh pada penelitian “Analisis Dampak Pertambangan 

Emas Tanpa Izin (PETI) Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di 

Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri” merupakan data primer, yang mana 

hasil tersebut didapatkan melalui kuesioner dan wawancara mendalam. Hasil 

kuesioner diproses dengan tabulasi yang kemudian penyajian data dilakukan 

dalam bentuk tabel frekuensi dan persentase, sedangkan hasil wawancara diproses 

dengan uji validitas yang kemudian penyajian data dilakukan dalam bentuk 

deskripsi. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

4.1. Kondisi Sosial Ekonomi Rumah Tangga Penambang Emas Tanpa Izin 
(PETI) di Desa Keloran dan Desa Jendi  

4.1.1. Kondisi Sosial Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Keloran 
dan Desa Jendi 

Kondisi Sosial Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) yaitu merupakan 

sebuah penjelasan mengenai kondisi ataupun latar belakang sosial yang dimiliki 

oleh penambang yang menjadi sampel di dalam penelitian ini. Pengambilan data 

kondisi sosial pada penelitian ini dilakukan dengan metode kuesioner. Metode 

kuesioner dilakukan dengan memberikan seperangkat pertanyaan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya. Metode kuesioner juga dapat diberikan secara 

langsung maupun tidak langsung. Akan tetapi, dalam penelitian ini kuesioner 

diberikan secara langsung kepada sampel penelitian yaitu Penambang Emas 

Tanpa Izin (PETI) di Desa Keloran dan Desa Jendi.  

Indikator untuk mengetahui kondisi sosial sampel  yang dicantumkan pada 

penelitian ini adalah hal - hal yang terkait dengan Lama Bekerja Berdasarkan 

Umur, Tingkat Pendidikan Berdasarkan Umur, Jumlah Tanggungan Keluarga 

yang dimiliki, dan juga Jumlah Anak. Kondisi sosial tersebut akan membantu 

dalam menentukan hal - hal yang mungkin menjadi alasan dan motivasi dari sisi 

sosial untuk menjalani pekerjaan sebagai Penambang Emas Tanpa Izin (PETI). 
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Tabel 4. 1 Lama Bekerja Sebagai Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) 
Berdasarkan Rentang Umur di Desa Keloran dan Desa Jendi 

Lama 
Bekerja 

Umur
Jumlah 

21 – 30  31 - 40 41 - 50 51 - 60 

f  %  f % f % F %  f  %

<5  0  0  0 0 0 0 0  0  0 0
5  2  20  2 8 0 0 0  0  4 5

6  6  60  3 12 1 4 0  0  10 13

7  2  20  8 32 2 8 1  6  13 17

8  0  0  6 24 5 21 3  18  14 18

9  0  0  0 0 6 25 1  6  7 9

10  0  0  4 16 3 13 5  29  12 16

>10  0  0  2 8 7 29 7  41  16 21

Jumlah  10  100  25 100 24 100 17  100  76 100

Sumber : Hasil Survei, 2021  

 Berdasarkan Tabel 4.1 Lama Bekerja Sebagai Penambang Emas Tanpa Izin 

(PETI) Berdasarkan Rentang Umur di Desa Keloran dan Desa Jendi yaitu seluruh 

sampel yang digunakan telah mempunyai lama bekerja lebih dari 5 tahun, hal 

tersebut sudah sesuai dengan kriteria yang digunakan penulis untuk penelitian ini. 

Dari hasil survei tersebut dapat diketahui bahwa ternyata masyarakat sudah cukup 

lama menjalani pekerjaan tersebut dan telah menjadi sumber penghasilan utama bagi 

Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Keloran dan Desa Jendi selama 

bertahun-tahun.  

 Pada rentang umur 21 - 30 tahun dengan jumlah 10 penambang, mayoritas 

penambang memiliki lama bekerja 6 tahun dengan jumlah 6 penambang atau 60%. 

Kemudian, pada rentang umur 31 - 40 tahun yang berjumlah 25 penambang, 

mayoritas lama bekerjanya adalah 8 tahun dengan jumlah 6 penambang atau 24%. 

Setelah itu, pada rentang umur 41 - 50 tahun, mayoritas lama bekerja penambang 

adalah lebih dari 10 tahun dengan jumlah 7 penambang atau 29% dari 24 penambang 

di rentang umur tersebut. Selain itu, pada rentang umur 51 tahun - 60 tahun 

mayoritas lama bekerjanya juga lebih dari 10 tahun yaitu 7 penambang atau 41% dari 

17 penambang yang termasuk ke dalam rentang umur tesebut. Jika dilihat pada hasil 

tersebut, maka dapat diketahui bahwa ternyata lama bekerja yang dimiliki oleh 
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Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Keloran dan Jendi juga berkaitan pada 

tingkatan rentang umurnya, artinya semakin tua umur penambang maka memiliki 

lama bekerja lebih lama. 

 Berdasarkan pada tabel di atas juga dapat diketahui bahwa jumlah 

penambang yang memiliki lama bekerja 5 tahun di semua rentang umur adalah 4 

penambang atau 5%, lama bekerja 6 tahun di semua rentang umur adalah 10 

penambang atau 13%, lama bekerja 7 tahun di semua rentang umur adalah 13 

penambang atau 17%, lama bekerja 8 tahun di semua rentang umur adalah 14 

penambang atau 18%, lama bekerja 9 tahun di semua rentang umur adalah 7 

penambang atau 9%, lama bekerja 10 tahun di semua rentang umur adalah 12 

penambang atau 16%, serta lama bekerja yang lebih dari 10 tahun di semua rentang 

umur adalah 16 penambang atau 21%. Melalui hasil  tersebut maka juga dapat 

diketahui bahwa mayoritas Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Keloran dan 

Jendi telah memiliki lama bekerja lebih dari 10 tahun dan paling sedikit memiliki 

lama bekerja 9 tahun.  

Tabel 4. 2 Tingkat Pendidikan Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) Berdasarkan 
Rentang Umur di Desa Keloran dan Desa Jendi 

Tingkat 
Pendidikkan 

Umur 
Jumlah 

21 – 30  31 - 40  41 - 50  51 - 60 

f  %  F  %  f  %  f  %  f  % 

SD  0  0  1 4 6 25 5  29  12 16

SMP  1  10  14 56 7 29 5  29  27 36

SMA  9  90  8 32 11 46 7  41  35 46

D3/Sarjana  0  0  2 8 0 0 0  0  2 3

Jumlah  10  100  25 100 24 100 17  100  76 100

Sumber : Hasil survei, 2021 

 Berdasarkan Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Penambang Emas Tanpa Izin 

(PETI) Berdasarkan Rentang Umur di Desa Keloran dan Desa Jendi dapat diketahui 

yaitu tingkat pendidikkan SD mempunyai persentase 16%, SMP mempunyai 

persentase 36%, SMA mempunyai persentase 46%, dan Sarjana dengan persentase 

3%. Melalui hasil tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas tingkat pendidikkan 
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Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Keloran dan Jendi yaitu SMA, 

sedangkan tingkat pendidikan yang paling jarang yaitu Sarjana. 

Jika dikategorisasikan berdasarkan rentang umur para penambang, pada 

rentang umur 21 - 30 tahun yang berjumlah 10 penambang mayoritasnya memiliki 

tingkat pendidikan SMA dengan jumlah 9 penambang atau 90%, pada rentang umur 

31 - 40 tahun yang berjumlah 25 penambang mayoritasnya memiliki tingkat 

pendidikan SMP dengan jumlah 14 penambang atau 56%, pada rentang umur 41 - 50 

tahun mayoritasnya memiliki tingkat pendidikan SMA dengan jumlah 11 penambang 

atau 46% dari 24 penambang, sedangkan pada rentang umur 51 - 60 tahun 

mayoritasnya juga memiliki tingkat pendidikan SMA dengan jumlah 7 penambang 

atau 41% dari 17 penambang yang ada dalam rentang umur tersebut. 

Berdasarkan hasil pada tabel di atas dapat diketahui juga bahwa ternyata 

tingkat pendidikan yang dimiliki oleh para penambang di Desa Keloran dan Jendi 

tidak berkaitan dengan rentang umurnya. Hal tersebut terlihat pada mayoritas tingkat 

pendidikan pada rentang umur 51 - 60 tahun yang ternyata adalah SMA dan pada 

rentang umur 31 - 40 tahun justru adalah SMP. Artinya, semakin muda umur yang 

dimiliki penambang belum tentu memiliki tingkat pendidikan yang semakin tinggi 

ataupun semakin tua umur yang dimiliki oleh penambang juga belum tentu memiliki 

tingkat pendidikan yang rendah.  

Tabel 4. 3 Jumlah Tanggungan Keluarga Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) di 
Desa Keloran dan Desa Jendi 

Jumlah 
Tanggungan 

Keluarga 
Frekuensi Persentase (%)

0 11 14

1 – 2 22 29

3 – 4 29 38

5 – 6 13 17

7 – 8 1 1

>8 0 0

Jumlah 76 100

Sumber : Hasil survei, 2021 

Berdasarkan hasil dari Tabel 4.3 Jumlah Tanggungan Keluarga Penambang 

Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Keloran dan Desa Jendi dapat diketahui bahwa 
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persentase penambang yang tidak memiliki tanggungan yaitu 14%, penambang yang 

memiliki jumlah tanggungan 1-2 sebanyak 29%, jumlah tanggungan 3-4 sebanyak 

38%, jumlah tanggungan 5-6 adalah 17%, jumlah tanggungan 7-8 yaitu 1%, dan 

tidak ada penambang yang memiliki jumlah tanggungan lebih dari 8. Dari hasil 

tersebut dapat diketahui bahwa rata - rata penambang memiliki jumlah tanggungan 3 

- 4, maka dapat dikatakan juga bahwa jumlah tanggungan tersebut tidak terlalu 

banyak. Dengan rendahnya angka tanggungan keluarga maka bisa menunjukkan 

bahwa para penambang sejahtera karena tidak memiliki beban tanggungan yang 

banyak.  

Tabel 4. 4 Jumlah Anak Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) 

Jumlah Anak Frekuensi Persentase (%)

0 19 25

1 – 2 40 53

3 – 4 16 21

5 – 6 1 1

Jumlah 76 100
Sumber : Hasil survei, 2021 

  Berdasarkan data dari Tabel 4.4 Jumlah Anak Penambang Emas Tanpa 

Izin (PETI) di Desa Keloran dan Desa Jendi di atas, dapat diketahui bahwa 

sebagian besar penambang memiliki jumlah anak 1 - 2 dengan persentase 53%. 

Kemudian, terdapat juga penambang yang belum memiliki anak dengan 

persentase 25%, penambang yang memiliki jumlah anak 3 - 4 dengan persentase 

21%, dan penambang yang memiliki jumlah anak 5 - 6 hanya memiliki persentase 

1%. Jika dilihat melalui hasil tersebut, maka dapat diartikan bahwa sebagian besar 

penambang tidak mempunyai anak terlalu banyak dan juga adanya hal tersebut 

memiliki arti bahwa Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Keloran dan 

Desa Jendi telah mengikuti program keluarga berencana yang sering kali 

digencarkan oleh pemerintah agar masyarakat memiliki anak tidak lebih dari 2 

untuk mencapai kesejahteraan di dalam keluarga.  
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Tabel 4. 5 Pekerjaan Sebelum Berprofesi Sebagai Penambang Emas Tanpa Izin 
(PETI) di Desa Keloran dan Desa Jendi 

Pekerjaan Frekuensi Persentase (%)

Tidak ada 35 46

Pedagang 8 11
Wiraswasta 1 1

Petani 8 11

Buruh 22 29
Lainnya 2 3

Jumlah 76 100
Sumber : Hasil survei, 2021 

 Berdasarkan Tabel 4.5 di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar 

Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Keloran dan Desa Jendi tidak 

memiliki pekerjaan sebelumnya atau dapat dikatakan bahwa penambang 

merupakan pekerjaan pertama mereka, hal tersebut terlihat dari jumlah persentase 

yang cukup tinggi yaitu 46%. Namun, 54% sisanya merupakan peralihan profesi 

dari profesi yang dijalani sebelumnya. Dimana buruh memiliki persentase 29%, 

pedagang dan petani memiliki persentase 11%, serta lainnya yaitu 3%. Jenis 

pekerjaan Lainnya yang menjadi minoritas tersebut adalah pekerja kebun. 

Tingginya angka alih profesi tersebut menunjukkan bahwa Penambang Emas 

Tanpa Izin (PETI) merupakan pekerjaan yang terbilang menjanjikan hingga 

mampu menarik minat pekerja yang memiliki profesi sebelumnya. 

4.1.2. Dampak Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Terhadap Ekonomi 
Rumah Tangga Penambang di Desa Keloran dan Desa Jendi 

Kondisi Ekonomi Rumah Tangga Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) 

yaitu sebuah penjelasan mengenai kondisi ekonomi yang dimiliki oleh penambang 

yang menjadi sampel pada penelitian ini. Pengambilan data kondisi ekonomi pada 

penelitian ini juga dilakukan dengan metode kuesioner. Dimana, kondisi ekonomi 

yang dicantumkan pada penelitian ini adalah hal - hal yang terkait dengan 

Perbandingan Pendapatan Sebelum dan Sesudah Berprofesi Sebagai Penambang 

Emas Tanpa Izin (PETI), Fasilitas Tempat Tinggal, serta Fasilitas Transportasi. 
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Kondisi ekonomi tersebut akan membantu untuk menentukan tingkat 

kesejahteraan ekonomi yang dimiliki oleh Penambang Emas Tanpa Izin (PETI). 

Tabel 4. 6 Perbandingan Pendapatan Sebelum dan Sesudah Berprofesi Sebagai 
Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Keloran dan Desa Jendi 

Jumlah Pendapatan 
(Rp) 

Pendapatan Sebelum 
Penambang 

Pendapatan Setelah 
Penambang 

Frekuensi 
Persentase 

(%) 
Frekuensi 

Persentase 
(%) 

0 35 46 0 0
< 1.000.000 2 3 0 0
1.000.000 - 1.999.999 20 26 1 1
2.000.000 - 2.999.999 19 25 11 14
3.000.000 - 3.999.999 0 0 23 30
4.000.000 - 4.999.999 0 0 15 20
5.000.000 - 5.999.999 0 0 14 18
6.000.000 - 6.999.999 0 0 12 16
Jumlah 76 100 76 100
Sumber : Hasil Survei. 2021 

Catatan : 0 adalah tidak mempunyai pendapatan sebelumnya dan langsung berprofesi menjadi  

penambang. 

Berdasarkan Tabel 4.6 Perbandingan Pendapatan Sebelum dan Sesudah 
Berprofesi Sebagai Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Keloran dan 
Desa Jendi, dapat diketahui bahwa sebagian besar tidak memiliki pendapatan 
sebelum bekerja sebagai penambang, hal tersebut dilihat dari nilai persentase yaitu 
46%. Kemudian, penambang yang memiliki pendapatan pada rentang Rp 
1.000.000 - Rp 1.999.999 dan Rp 2.000.000 - 2.999.999 sebelum menjadi 
penambang juga memiliki persentase yang cukup besar yaitu 26% dan 25%. 
Penambang yang memiliki pendapatan < Rp 1.000.000 hanya memiliki persentase 
3% dan tidak ada penambang yang memiliki pendapatan pada rentang Rp 
3.000.000 - Rp 3.999.999, Rp 4.000.000 - Rp 4.999.999, Rp 5.000.000 - Rp 
5.999.999, serta Rp 6.000.000 - Rp 6.999.999 sebelum menjadi penambang. 

Setelah berprofesi sebagai penambang, melalui tabel 4.5 dapat diketahui 
bahwa mayoritas berhasil memiliki pendapatan Rp 3.000.000 - Rp 3.999.999 
dengan persentase 30%, Rp 4.000.000 - Rp 4.999.999 dengan persentase 20%, Rp 
5.000.000 - Rp 5.999.999 dengan persentase 18%, dan Rp 6.000.000 - Rp 
6.999.999 memiliki persentase 16%. Sedangkan, penambang yang memiliki 
pendapatan Rp 2.000.000 - Rp. 2.999.999 adalah 14% dan penambang yang 
memiliki pendapatan Rp 1.000.000 - Rp 1.999.999 hanya 1%.  
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Tabel 4.7 Pendapatan Sebelum dan Sesudah Berprofesi Sebagai Penambang Emas  
Tanpa Izin (PETI) Berdasarkan Profesi di Desa Keloran dan Desa Jendi 
 

 Sumber : Hasil Survei, 2021 
 Catatan : 0 adalah tidak mempunyai pendapatan sebelumnya dan langsung berprofesi menjadi  penambang. 

Melalui tabel di atas, dapat diketahui bahwa setelah menjadi Penambang 

Emas Tanpa Izin (PETI) keseluruhan masyararakat yang tidak mempunyai 

pekerjaan sebelumnya berhasil memiliki pendapatan Rp 3.000.000 – Rp 3.999.999 

dengan persentase 31,43%, diikuti Rp 2.000.000-Rp 2.999.999 dengan persentase 

22,86%, Rp 5.000.000 – Rp 5.999.999 dengan persentase 17,14%, Rp 6.000.000 – 

Rp 6.999.999 dengan persentase 17,14%, dan Rp 4.000.000 – Rp 4.999.999 

11,43%. Kemudian, sebelumnya sebanyak 62,5% masyarakat yang berprofesi 

Pendapatan Sebelum Menjadi Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) 

Jumlah Pendapatan (Rp) 
Profesi 

Tidak Ada Pedagang Wiraswasta Petani Buruh Lainnya ΣF ΣP (%) 
F P (%) F P (%) F P(%) F P(%) F P(%) F P(%)     

0 35 100                     35 46
<1.000.000             2 25         2 3

1.000.00-1.999.999     5 62,5 1 100 2 25 12 55     20 26
2.000.000-2.999.999     3 37,5     4 50 10 45 2 100 19 25
3.000.000-3.999.999                             
4.000.000-4.999.999                             
5.000.000-5.999.999                             
6.000.000-6.999.999                             

ΣF 35 100 8 100 1 100 8 100 22 100 2 100 76 100
ΣP (%) 46 100 11 100 1 100 11 100 29 100 3 100 100   

Pendapatan Setelah Menjadi Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) 

Jumlah Pendapatan (Rp) 
Profesi 

Tidak Ada Pedagang Wiraswasta Petani Buruh Lainnya ΣF ΣP (%) 
F P (%) F P (%) F P(%) F P(%) F P(%) F P(%)     

0                             
<1.000.000                             

1.000.00-1.999.999             1 12,5         1 1
2.000.000-2.999.999 8 22,86 1 12,5         2 9     11 14
3.000.000-3.999.999 11 31,43 2 25         10 45     23 30
4.000.000-4.999.999 4 11,43 2 25     3 37,5 5 23 1 50 15 20
5.000.000-5.999.999 6 17,14 2 25     3 37,5 2 9 1 50 14 18
6.000.000-6.999.999 6 17,14 1 12,5 1 100 1 12,5 3 14     12 16

ΣF 35 100 8 100 1 100 8 100 22 100 2 100 76 100
ΣP (%) 46 100 11 100 1 100 11 100 29 100 3 100 100   
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sebagai pedagang hanya memiliki pendapatan Rp 1.000.000 – Rp 1.999.999 dan 

dan 37,5% sisanya memiliki pendapatan Rp 2.000.000 – Rp 2.999.999. Setelah 

menjadi Penambang Emas Tanpa Izin (PETI), sebanyak 25% pedagang berhasil 

memiliki pendapatan Rp 3.000.000 – Rp 3.999.999, 25% lainnya Rp 4.000.000 – 

Rp 4.999.999, 25% Rp 5.000.000 – Rp 5.999.999, serta 12,5% memiliki 

pendapatan Rp 2.000.000 – Rp 2.999.999 dan 12,5% sisanya memiliki pendapatan 

Rp 6.999.999. Selain itu, yang berprofesi sebagai wiraswasta berhasil memiliki 

pendapatan Rp 6.000.000 – Rp 6.999.999 dari yang sebelumnya hanya Rp 

1.000.000 – Rp 1.999.999.  

Kemudian, masyarakat yang sebelumnya berprofesi sebagai petani 

sebanyak 25% memiliki pendapatan <Rp 1.000.000, 25% lainnya Rp 1.000.000 – 

Rp 1.999.999, dan 50% sisanya memiliki pendapatan Rp 2.000.000 – Rp 

2.999.999. Setelah menjadi Penambang Emas Tanpa Izin (PETI), para petani 

tersebut berhasil memiliki pendapatan Rp 4.000.000 – Rp 4.999.999 dan Rp Rp 

5.000.000 – Rp 5.999.999 dengan persentase masing – masing 37,5%, Rp 

6.000.000 – Rp 6.999.999 dengan persentase Rp 12,5%, serta Rp 1.000.000 – Rp 

1.999.999 dengan persentase 12,5%. Masyarakat yang berprofesi sebagai buruh, 

dahulunya sebanyak 55% hanya memiliki pendapatan Rp 1.000.000 – Rp 

1.999.999 dan sisanya Rp 2.000.000 – Rp 2.999.999 dan setelah menjadi 

penambang sebanyak 45% buruh berhasil memiliki pendapatan Rp 3.000.000 – 

Rp 3.999.999, diikuti dengan Rp 4.000.000 – Rp 4.999.999 dengan persentase 

23%, Rp 6.000.000 – Rp 6.999.999 dengan persentase 14%,  serta Rp 5.000.000 – 

Rp 5.999.999 dan Rp 2.000.000 – Rp 2.999.999 masing – masing memiliki 

persentase 9%. Selain itu, sebelumnya seluruh masyarakat yang berprofesi lainnya 

hanya memiliki pendapatan Rp 2.000.000 – Rp 2.999.999 dan setelah menjadi 

Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) berhasil memiliki pendapatan Rp 4.000.000 

– Rp 4.999.999 dan Rp 5.000.000 – Rp 5.999.999. 

Hasil - hasil tersebut telah menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang 

cukup signifikan dari sisi pendapatan yang diperoleh ketika sebelum dan sesudah 

menjadi penambang baik dilihat secara umum maupun berdasarkan pendapatan 

profesi sebelumnya.. Pendapatan setelah menjadi penambang tersebut bahkan 
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lebih besar dari UMK Kabupaten Wonogiri di tahun 2021 yakni Rp 1.827.000 dan 

UMP Jawa Tengah di tahun 2021 yakni Rp 1.798.979. Jika dilihat dari sisi 

pendapatan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa mayoritas penambang telah 

memiliki kesejahteraan yang baik. 

Tabel 4. 8 Perbandingan Fasilitas Tempat Tinggal Sebelum dan Sesudah Berprofesi 
Sebagai Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Keloran dan Desa Jendi 

Fasilitas Tempat 
Tinggal 

Sebelum Menjadi Penambang 
Sesudah Menjadi 

Penambang 
A. Status Tempat Tinggal 

Status Tempat Tinggal Frekuensi 
Persentase 

(%) 
Frekuensi Persentase (%) 

Milik Sendiri 24 32 47 62
Sewa 0 0 0 0
Ikut Orang Tua 52 68 29 38
Jumlah 76 100 76 100
B. Kondisi Fisik Bangunan 

Kondisi Fisik Frekuensi 
Persentase 

(%) 
Frekuensi Persentase (%) 

Permanen 26 34 71 93

Kayu 38 50 5 7
Bambu 12 16 0 0
Jumlah 76 100 76 100
C. Keadaan Lantai 

Keadaan Lantai Frekuensi 
Persentase 

(%) 
Frekuensi Persentase (%) 

Tanah 4 5 0 0
Cor 26 34 14 18
Tagel 30 39 21 28
Keramik 16 21 41 54
Jumlah 76 100 76 100
Sumber : Hasil Survei, 2021 

Berdasarkan Tabel 4.8 Perbandingan Fasilitas Tempat Tinggal Sebelum 
dan Sesudah Berprofesi Sebagai Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa 
Keloran dan Desa Jendi, melalui status tempat tinggal sebelum dan setelah 
menjadi penambang dapat diketahui bahwa sebelum menjadi penambang, 
sebagian besar penambang masih ikut orang tua dengan persentase 68% dan 
sisanya sudah memiliki rumah sendiri yaitu dengan persentase 32%.  Setelah 
menjadi penambang, sebagian besar penambang telah memiliki rumah sendiri 
yang dilihat dari persentase 62%, sisanya masih ikut orang tua dengan persentase 
38%.  
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Kemudian, melalui kondisi fisik bangunan sebelum menjadi penambang 
sebanyak 50% adalah kayu, 34% berjenis permanen, dan 16% berjenis bambu. 
Sementara itu, setelah menjadi penambang jenis permanen memiliki persentase 
yang sangat tinggi yaitu 93% dan sisanya adalah kayu yang memiliki persentase 
hanya 7%. Sedangkan, melalui kondisi lantai menunjukkan bahwa sebelum 
menjadi penambang jenis lantai yang paling banyak dimiliki adalah tagel dengan 
persentase 39%, kemudian cor 34%, keramik 21%, dan sisanya adalah tanah 5%.  
Setelah menjadi penambang, jenis lantai keramik memiliki persentase yang paling 
tinggi yaitu 54%, sisanya adalah tagel yaitu 28% dan cor yaitu 18%. Jika dilihat 
dari hasil perbandingan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa setelah  
menambang mayoritas penambang berhasil memiliki fasilitas tempat tinggal yang 
cukup layak ditandai dengan adanya perubahan yang signifikan. 
Tabel 4. 9 Perbandingan Fasilitas Transportasi Sebelum dan Sesudah Berprofesi 
Sebagai Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Keloran dan Desa Jendi 

 
Fasilitas Transportasi Sebelum 

Penambang 
Fasilitas Transportasi Setelah Penambang 

A. Kepemilikan Kendaraan 
Kepemilikan 
Kendaraan 

Frekuensi 
Persentase 

(%) 
Kepemilikan 
Kendaraan 

Frekuensi 
Persentase 

(%) 
Ada 63 83 Ada 76 100
Tidak ada 13 17 Tidak ada 0 0
Jumlah 76 100 Jumlah 76 100
B. Jenis Kendaraan 

Jenis 
Kendaraan 

Frekuensi 
Persentase 

(%) 
Jenis 

Kendaraan 
Frekuensi 

Persentase 
(%) 

Sepeda 29 33 Sepeda 58 23
Motor 57 65 Motor 182 71
Mobil 2 2 Mobil 15 6
Jumlah 88 100 Jumlah 255 100
Sumber : Hasil Survei, 2021 

Berdasarkan Tabel 4.9 Fasilitas Transportasi Penambang Emas Tanpa Izin 

(PETI) di Desa Keloran dan Desa Jendi, dapat diketahui bahwa sebelum menjadi 

penambang, mayoritas penambang telah memiliki kendaraan sendiri dengan 

persentase 83% dan sisanya tidak memiliki kendaraan yaitu 13%. Kemudian, 

setelah menambang seluruh penambang memiliki kendaraan sendiri-sendiri 

dengan persentase 100%. Sedangkan dari hasil tersebut, dapat diketahui juga 

bahwa jenis kendaraan yang dimiliki sebelum menjadi penambang yaitu motor 

65%, sepeda 33%, dan mobil 2%. 
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 Setelah menjadi penambang, jenis kendaraan yaitu diantaranya motor 

61%, sepeda 23%, dan  mobil sebesar 12%. Melalui hasil tersebut, jenis 

transportasi motor adalah yang paling banyak dimiliki para penambang baik 

sebelum maupun setelah berprofesi sebagai penambang, berikutnya adalah 

sepeda, sedangkan jenis kendaraan mobil adalah yang paling sedikit dimiliki baik 

sebelum maupun setelah menjadi penambang. Akan tetapi, dari hasil tersebut 

telah dapat membantu untuk menunjukkan bahwa hasil dari Pertambangan Emas 

Tanpa Izin (PETI) ternyata cukup signifikan dalam mempengaruhi pemenuhuan 

kebutuhan akan transportasi. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya kuantitas 

kendaraan yang dimiliki setelah menjadi Penambang Emas Tanpa Izin (PETI). 

4.2. Dampak Konflik Sosial akibat Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) 

di Kecamatan Selogiri 

Konflik .adalah iproses lsosial lantar iperorangan iatau ikelompok 

.masyarakat itertentu, .akibat iadanya .perbedaan ipaham .dan ikepentingan .yang 

.sangat imendasar (Soekanto, 2006). Terjadinya konflik terkadang dapat 

menimbulkan berbagai macam dampak, baik dampak positif yang ditandai dengan 

adanya kesepakatan bersama dan menghasilkan solusi yang baik bagi pihak yang 

bersangkutan serta juga dapat menimbulkan dampak negatif apabila tidak tercapai 

kesepakatan bersama oleh pihak bersangkutan. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui konflik sosial yang terjadi antara masyarakat sekitar Pertambangan 

Emas Tanpa Izin (PETI) dengan masyarakat yang bekerja sebagai penambang 

emas tanpa izin serta juga untuk mengetahui dampak yang terjadi akibat adanya 

konflik tersebut. Metode yang digunakan untuk mengetahui hal tersebut adalah 

dengan menggunakan metode wawancara mendalam. 

4.2.1. Deskripsi Dampak Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Terhadap 

Masyarakat di Sekitar Lokasi Pertambangan Kecamatan Selogiri 

Menurut Soemarwoto (2003), dampak iadalah isuatu iperubahan .yang 

terjadi .akibat .sebuah .aktivitas. .Aktivitas .tersebut .dapat .bersifat ialamiah, 

ibaik kimia, ifisik, lmaupun lbiologi. lDampak ldapat ibersifat .positif .apabila 

memberikan .manfaat, .dapat .juga .bersifat inegatif .apabila .terdapat iresiko 
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kepada ilingkungan ifisik .dan inon ifisik itermasuk iSosial-Ekonomi. .Pada 

penelitian .ini, .akan .dibahas .dampak iPertambangan iEmas .Tanpa .Izin .(PETI) 

terhadap .masyarakat .di .sekitar .lokasi .pertambangan iemas .di .Desa .Keloran 

dan .Desa .Jendi .Kecamatan .Selogiri. 

Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) pada umumnya telah memberikan 

kerugian dalam berbagai macam aspek baik lingkungan, sosial, maupun ekonomi, 

salah satu kerugian dalam aspek lingkungan yang paling nyata adalah pencemaran 

lingkungan. Hal tersebut salah satunya dikarenakan oleh kurangnya kesadaran 

mengenai pentingnya pelestarian lingkungan. Selain itu, tidak hanya kerugian 

berupa kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan emas 

tanpa izin ini, tetapi juga dari sisi keselamatan kerja yang dapat membahayakan 

pekerja tambang apabila tidak memperhatikan keselamatannya dan berakhir 

dengan timbulnya korban jiwa, apalagi metode pertambangan di daerah tersebut 

masih tradisional dan kurang memenuhi standar keselamatan kerja yang layak. 

Berdasarkan aspek sosial ekonomi, Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) 

ini memberikan dampak positif bagi masyarakat yang bekerja sebagai penambang 

yaitu dengan hasil tambang tersebut diperkirakan dapat memenuhi kebutuhan dan 

dapat memberikan kehidupan yang lebih baik, sehingga dapat membuat pelaku – 

pelaku pertambangan mengalihkan usaha sekunder menjadi usaha utama, tetapi di 

sisi lain Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) ini memberikan dampak negatif 

bagi masyarakat sekitar karena pengolahan yang dilakukan para penambang emas 

tidak dilakukan dengan baik dan juga mengabaikan AMDAL, sehingga 

mencemari lingkungan dan masyarakat sekitar pun menjadi korban dari adanya 

PETI.   

Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Keloran dan Desa Jendi di 

Kecamatan Selogiri memiliki pengaruh yang besar yaitu berupa dampak – 

dampak negatif yang terjadi di setiap aspek kemudian menimbulkan konflik 

antara masyarakat sekitar dengan para penambang. Konflik yang terjadi 

diantaranya berupa perbedaan pendapat dan pertikaian. Melalui hasil wawancara 

yang dilakukan penulis dengan Bapak Sriyatno yang berasal dari Desa Keloran, 

dimana beliau merupakan pengepul emas dan pemilik tanah dari salah satu lubang 
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para penambang, beliau menjelaskan awal mula adanya pertambangan emas tanpa 

izin : 

“Sekitar tahun 1990 an ada iorang ldari iKlaten imencari iemas .di 

.aliran isungai isini .dengan .cara imengayak dan dari situlah emas 

ditemukan, setelah tahu maka masyarakat lokal di sini mulai 

melakukan pencarian emas sampai sekarang. Pencarian emas awalnya 

cuma di aliran sungai tapi lama-kelamaan menyebar sampai ke bukit-

bukit dan tegalan untuk di gali, salah satunya ya bukit Randu Kuning. 

Bahkan sekarang jumlahnya sudah ada ratusan penambang yang ada 

di Keloran dan Jendi.”- Sriyatno 

Dari situlah asal mula adanya pertambangan emas di Kecamatan Selogiri 

dan menjadi sumber penghasilan pokok bagi sebagian masyarakat. Setelah 

beberapa tahun para penambang mengubah sistem pengolahannya yang 

sebelumnya hanya mengayak dengan menggunakan wajan beralih sistem 

pengolahan menjadi penggilingan menggunakan mesin dinamo. Selain itu, Bapak 

Sriyatno juga menyampaikan: 

“Para penambang beralih dari mencari emas dengan cara mengayak ke 

penggilingan dengan glundhung dengan memanfaatkan mesin dinamo. 

Proses pengolahannya, batuan yang dicari tersebut di pukul-pukul 

sampai hancur lalu dimasukan ke glundhung yang dijalankan 

menggunakan dinamo yang dialiri listrik. Setelah dimasukkan ke 

dalam glundhung lalu diputar selama 1 hari, setelah halus baru air 

raksa (perak) dimasukkan sebagai penangkap emas kemudian diputar 

kembali selama 30 menit-1 jam, Setelah itu glundhung dibuka untuk 

penyaringan emas. Nah dengan menggunakan perak itu mas yang 

berbahaya, ya kan karena menggunakan perak itu maka limbahnya 

mengandung merkuri, mas. Bahkan dampaknya cukup parah bagi 

lingkungan khususnya air disini tidak bisa digunakan untuk masak 

sama minum, airnya cuma bisa buat mandi saja. Dari situlah awalnya  

perselisihan penambang dan masyarakat sekitar sini.”- Sriyatno 
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Kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Desa Keloran 

dan Jendi sangat merugikan warga sekitar karena sistem pengolahannya yang 

belum benar dan menggunakan bahan kimia yaitu perak, sehingga sangat 

berdampak bagi warga sekitar pertambangan tersebut. Salah satu Tokoh 

Masyarakat dari Desa Keloran yaitu Bapak Sumadi juga menyampaikan: 

“Semua proses penambangan emas disini itu masih tradisional semua, 

mas. Dari proses ngambil parit di lubangnya sampai ke pengolahannya 

hampir di seluruh Desa Keloran ini masih tradisional semua, ya cuma 

dengan alat-alat seadanya. Penampungan limbahnya itu juga belum 

dikelola dengan baik. Proses penggilingannya itu pakai bahan kimia 

yang mengandung merkuri terus limbahnya ini juga langsung 

mengalir ke sungai sehingga menyebabkan sungai sangat kotor, keruh, 

dan air yang biasanya digunakan untuk memasak sama minum juga 

tidak bisa dikonsumsi. Warna airnya itu menjadi kecoklatan, sehingga 

air sangat tidak layak untuk dikonsumsi dan membahayakan 

kesehatan.”- Sumadi  

 Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Fadli dari Desa Jendi melalui 

hasil wawancara dengan penulis, yaitu sebagai berikut : 

“Dampaknya ya ke kita yang tinggal di sekitar area pertambangan. 

Karena tidak memperhatikan pengolahan maka limbahnya mencemari 

sungai dan air tanah. Air nya tidak bisa digunakan untuk kebutuhan 

sehari-hari. Kalau diminum terasa ada karat-karatnya. Air di sini cuma 

bisa digunakan untuk mandi dan mencuci.”- Fadli 

Tidak jauh berbeda wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak 

Rudi dari Desa Jendi, beliau menyatakan : 

“Dampaknya ke lingkungan, ya seperti sungai menjadi keruh karena 

banyak limbah, tanah dari bekas galian bisa saja longsor, banyak 

bekas-bekas galian yang sudah tidak terpakai. Air irigasi pertanian 

menjadi tidak layak. Kasian para petani yang tidak bisa mendapatkan 

hasil panen yang bagus, mas.”- Rudi 

 Wawancara dengan Pak Widodo, beliau menyampaikan: 
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“Merkuri tersebut digunakan oleh para penambang untuk memancing 

emas agar keluar, dengan merkuri itu menyebabkan limbah menjadi 

berbahaya apalagi dibuang di sungai. Limbah berbahaya yang meresap 

sampai ke air tanah menyebabkan air tanah ikut tercemar sehingga tidak 

layak untuk dikonsumsi. Kondisi tersebut akhirnya menyebabkan 

dampak material bagi warga, kondisi terparah ya daerah yang kira-kira 

berada pada radius 200 m dari aliran sungai.”- Widodo 

Wawancara dengan Ibu Yuni dimana beliau merupakan Ketua RW salah 

satu dusun di Desa Jendi menyampaikan : 

“Aktivitas pertambangan liar di sini itu sebenarnya sudah memberikan 

dampak yang cukup parah terutama pada pencemaran air, mas. Air 

yang ada itu jadi berminyak sehingga tidak baik untuk dikonsumsi. 

Selain itu, untuk pertanian air tersebut juga kurang bagus.”-Yuni 

 Berdasarkan wawancara tersebut, keberadaan Pertambangan Emas Tanpa 

Izin (PETI) di Desa Keloran dan Desa Jendi sangat merugikan dari dari segi 

lingkungan. Masyarakat sekitar pertambangan emas menjadi korban dari dampak 

yang ditimbulkan karena sistem pengolahan yang tidak baik dan kurangnya 

kepedulian terhadap lingkungan. Limbah yang dihasilkan dari sistem pengolahan 

tersebut langsung dialirkan ke selokan sehingga langsung mencemari sungai. 

Akibatnya, pencemaran pada sungai, sumur, dan juga air tanah menjadi bukti 

bahwa masyarakat sekitar pertambangan emas telah terkena dampak secara 

langsung, dimana air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan seperti minum, 

masak, dan  irigasi bagi petani sangat tidak layak untuk digunakan. Maka dari itu, 

faktor lingkungan menjadi masalah utama yang harus mendapat pengawasan 

intensif dari berbagai pihak.  

 Pada dasarnya, akar dari semua permasalahan ini adalah pada pencemaran 

lingkungan yang kemudian merambat ke permasalahan lain yaitu permasalahan 

sosial berupa konflik, dimana masyarakat sekitar menjadi sebagai pihak yang 

dirugikan. Hal tersebut tidak dapat dihindari karena hasil pertambangan 

merupakan sumber penghasilan utama bagi penambang, akan tetapi di sisi lain 

masyarakat sekitar pun juga terkena dampak yang cukup serius dikarenakan 
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berpotensi membahayakan kesehatan, maka dari situ lah terjadinya konflik dari 

kedua belah pihak. 

4.2.2. Fase Penyebab Konflik 

Dalam penjelasan tentang konflik sosial yang terjadi, sesungguhnya 

.disebabkan ioleh ibeberapa .hal, .yang imana ifaktor ipenyebab ikonflik .tersebut 

.berakar idari isistem .pengolahan .penggilingan .emas .yang .belum .benar. 

.Sesuai .yang idikatakan ioleh .Bapak .Sumaryanto, .Beliau .selaku iKepala iDesa 

.Keloran .Menyampaikan: 

“Penyebab iterjadinya ikonflik iini .karena imasyarakat .mulai .resah 

.dengan iadanya .penambang .emas .yang .melakukan pengolahan 

yang tidak benar dan merusak lingkungan, awalnya masyarakat juga 

tidak masalah dikarenakan jumlah penambang yang semakin 

bertambah dan semua sistem pengolahannya mengalir ke sungai maka 

ya lama-kelamaan masyarakat mulai terkena dampaknya, para warga 

yang menjadi korban tidak terima dan semacam dirugikan gitu lah, 

mas. Ya itu awal terjadi konflik, tapi cuma semacam konflik biasa 

tidak ada kekerasan, kami sebagai pemerintah desa juga membuat 

musyawarah untuk menengahi masalah tersebut ”- Sumaryanto. 

Hal yang sama telah dinyatakan oleh Pak Juni sebagai Tokoh Masyarakat Desa 

Jendi, beliau menyampaikan : 

“Faktor penyebab konflik ini karena lingkungan yang tercemar 

dimana air sungai dan air tanah menjadi tidak bisa digunakan, 

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan seperti masak, minum dan 

kebutuhan lainnya ya dengan membeli air ke sumber air dari Desa 

Baseng sana mas, terus untuk irigasi pertanian juga kan tidak bagus ya 

mas, pertani disini banyak yang rugi mergo gagal panen, ya itu sih 

mas kira-kira awalnya perselisihan.”-Juni. 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penyebab konflik sosial di atas adalah 

pengelolaan yang dilakukan para penambang emas sangat mencemari lingkungan 

sehingga masyarakat sekitar yang tidak bekerja sebagai penambang emas menjadi 
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korban karena air yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari tidak bisa 

digunakan. akan tetapi Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) merupakan mata 

pencaharian utama bagi sebagian masyarakat di Desa Keloran dan Jendi 

Kecamatan Selogiri dari situlah mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup. 

4.2.3. Fase Konflik   

Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang ada di Desa Keloran dan 

Desa Jendi ini telah dimulai cukup lama, mulanya seseorang dari Klaten mencoba 

mendulang emas dan ternyata menghasilkan, setelah diketahui masyarakat sekitar 

maka mereka mulai mencari emas untuk memenuhi kebutuhan. Mulainya konflik 

setelah beberapa tahun yang disebabkan oleh pengolahan yang tidak benar karena 

penggunaan bahan kimia yang mengandung merkuri dan langsung dialirkan ke 

sungai sehingga lama kelamaan air sungai dan air tanah akan tercemar menjadi 

sangat tidak layak untuk digunakan untuk memasak, minum, serta irigasi 

persawahan pagi petani. Berikut ini merupakan wawancara penulis dengan Bapak 

Kumis dimana beliau merupakan seorang Petani, beliau menyampaikan : 

“Dari 8 tahun yang lalu irigasi sawah di sini terganggu dikarenakan 

air sungai yang digunakan untuk irigasi ikut tercemar, mas. Para 

penambang tidak punya tanggungjawab yang baik dalam pengelolaan 

limbahnya. Saya ini sudah mengalami kerugian material karena padi 

yang ditanam mati dan saya jadi gagal panen. Saya juga harus ngambil 

air yang cukup jauh untuk irigasi. Lama-kelamaan ya jadi bentrok antara 

para pemilik sawah dan penambang di sini, tapi ya kita cuma warga biasa 

jadi  hanya bisa menerima dan sabar aja mas, tapi kita juga melaporkan 

secara diam-diam ke polisi.”- Kumis 

 Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan petani lain yaitu Bapak 

Satino, beliau menyampaikan: 

“ Air irigasi tercemar jadi hasil panen tidak bagus bahkan juga gagal 

panen. D isini kan banyak yang hidup dari hasil pertanian tapi malah 

mengalami kerugian ya  pasti kita protes to mas. Karena yang nembang 

itu cuma tetangga ya kita awalnya menasehati baik-baik tapi kok ra di 

gagas jadine warga sini sempat membubarkan para penambang dan ada 
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juga yang melapor ke polisi secara diam-diam, mas. Awalnya ditanggapi 

polisi, ya polisi langsung melakukan razia, sing nambang juga sempat 

berhenti beberapa waktu tapi lama kelamaan tidak diproses lebih lanjut 

ya akhirnya para penambang kembali lagi melanjutkan nambang mas. Ya 

mau gimana lagi mas, karena kita hidup di Desa ya paling cuma sebatas 

rasan-rasan.”- Satino 

Berikut hasil wawancara penulis dengan Ibu Yuni, beliau juga menyampaikan 

hal yang sama : 

“Pertambangan Emas di sini menurut saya menyebabkan masalah seperti 

adanya pergunjingan antar warga. Usaha yang dilakukan warga disini 

untuk mengatasi permasalahan - permasalahan akibat pertambangan liar 

adalah melaporkan kepada pihak yang berwajib dan sempat ada sweeping 

dan aktivitas pertambangan sempat berhenti sementara. Seiring 

berjalannya waktu, aktivitas - aktivitas pertambangan liar muncul 

kembali, mas.”- Yuni 

 Wawancara dengan Bapak Handoko : 

“Ya kita cuma bisa memperingatkan agar tidak membuang proses 

penggilingan ke sungai sama pengolahan dilakukan dengan benar, tetapi 

tetap saja mereka mengalirkan sisa limbah ke sungai. Masyarakat juga 

sudah menyelenggarakan rapat untuk masalah tersebut dan sempat terjadi 

adu mulut dan perdebatan disana. Tetapi para penambang tetap saja 

menolak karena mereka menganggap pertambangan emas merupakan 

pekerjaan utama mereka untuk memenuhi kebutuhan.”- Handoko 

 Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Tatik, beliau menyampaikan : 

“Masyarakat sebenarnya tidak terima dengan adanya pertambangan itu, 

masyarakat di sini juga sudah protes dengan sistem pengolahannya, kami 

juga sudah membahasnya dengan Pemerintah Desa agar mengurus 

masalah tersebut. Sebagai ibu rumah tangga pastinya saya emosi kan mas 

kalau air yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari tercemar. Sampai 

bersitegang juga dengan para penambang, kami juga sempat mengusir 

para penambang tapi ya cuma diabaikan”- Tatik 

 Ditambahkan lagi oleh Ibu Rahayu, beliau menyampaikan: 
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“Masyarakat sempat membubarkan para penambang dan 

memberhentikan 

proses penggilingan emasnya. Terjadi adu mulut ya karena banyak para 

penambang yang tidak tidak terima, selain itu juga hampir terjadi 

kekerasan.”- Rahayu 

 Hasil wawancara dengan Ibu Ayu: 

“Masyarakat melakukan protes tapi seperti disepelekne, mas. Ya 

akhirnya mendatangi lubang-lubang untuk membubarkan para 

penambang, saat itu terjadi percekcokan parah. Karena namanya hidup di 

desa kan pasti memiliki prinsip tepo seliro jadi ya kita ikhtiar dulu untuk 

dimusyawarahkan bersama.”- Ayu 

 Wawancara dengan Bapak Nopi, beliau menyampaikan: 

“Walaupun dampaknya cukup parah tapi kami cuma warga biasa, mas. 

Karena mereka bekerja juga untuk memenuhi kebutuhan hidup ya kita 

juga harus menerimanya, paling cuma sebatas rasan-rasan sama 

menasehati agar pengelolaannya tidak langsung dialirkan ke sungai. 

Sempat ada juga yang melaporkan ke polisi, ya sempat terhenti karena 

polisi melakukan razia. Tetapi karena prosesnya tidak dilanjutkan ya 

penambang – penambang itu kembali melakukan penambangan.”- Nopi 

 Wawancara dengan Mas Agus: 

“Masyarakat banyak yang melakukan protes karena tidak terima, sangat 

mencemari lingkungan terutama air. Terjadi adu mulut sampai parah mas, 

teriak-teriak sampai ngotot-ngototan. Tapi sebenarnya para penambang 

itu juga ada paguyubannya, mas. Lewat paguyuban itu, para penambang 

juga sebenarya sudah berperan untuk desa karena ada semacam Kas 

untuk desa oleh para penambang”.- Agus 

Menyimak dari pernyataan di atas, sejak awal mula adanya Pertambangan 

Emas Tanpa Izin (PETI) hingga sekarang terdapat permasalahan lingkungan yang 

cukup parah. Pengolahan emas secara tradisional menggunakan bahan kimia 

berbahaya yang mengandung merkuri, sehingga warga menjadi korban karena 

tercemarnya air. Berdasarkan hasil wawancara terhadap masyarakat sekitar, 

Pertambangan Emas Tanpa izin (PETI) menimbulkan konflik berupa perdebatan yang 
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terjadi antar masyarakat sekitar pertambangan dengan para penambang emas. Pada 

penelitian ini, tidak semua responden bersedia memberikan keterangan mengenai 

konflik sosial karena sifat masyarakat desa yang cukup sensitif sehingga takut apabila 

hal yang diutarakan dapat menyinggung perasaan orang lain, hal inilah yang menjadi 

salah satu alasan kurangnya responden yang didapat saat penelitian.  

Berdasarkan hasil wawancara terdapat beberapa konflik sosial yang terjadi, 

menurut penjelasan responden adanya Pertambangan Emas Tanpa izin sangat 

merugikan masyarakat sekitar.  Warga juga sempat melaukan protes terkait adanya 

Pertambangan Emas Tanpa izin (PETI) karena pencemaran yang dilakukan oleh para 

penambang, tetapi karena diabaikan oleh para penambang sehingga warga sekitar 

menjadi marah dan terdapat ketidakterimaan kepada masyarakat penambang. 

Sehingga warga melakukan aksi pembubaran dan pemberhentian pengolahan emas di 

Desa Keloran dan Jendi.  

Berdasarkan metode triangulasi sumber data pada hasil wawancara mendalam 

dengan responden, menurut responden kemunculan Pertambangan emas Tanpa Izin 

(PETI) sudah ada sejak 1990an namun untuk jumlahnya masih sedikit. Karena dari 

segi perekonomian pertambangan emas sanggup mencukupi kebutuhan hidup maka 

masyarakat beralih profesi untuk melakukan pertambangan emas, sehingga jumlah 

penambang lama-kelamaan semakin bertambah. Sejak masyarakat yang bekerja 

sebagai Pertambangan emas Tanpa Izin (PETI) semakin bertambah, mereka tetap 

tidak melakukan pengolahan secara baik dan benar dimana proses pengolahan emas 

tersebut menggunakan bahan kimia yang biasa disebut perak, sehingga limbah yang 

dihasilkan dari proses pengolahan emas mengandung merkuri dan dialirkan langsung 

ke selokan- selokan sehingga mengalir ke sungai. Karena hal tersebut dilakukan 

hampir setiap hari dan semua penambang melakukan proses pengolahan yang sama 

maka air sungai dan tanah di sekitar pertambangan emas mancari sangat tercemar dan 

tidak bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Tokoh Masyarakat di Desa 

Keloran dan Jendi pencemaran lingkungan menjadi salah satu penyebab konflik 

sosial. Masyarakat menjadi banyak yang tidak terima karena pencemaran yang 

terjadi, bahkan masyarakat yang berprofesi sebagai petani menjadi gagal panen 

karena pencemaran air yang terjadi. Konflik sosial yang terjadi antara masyarakat 



79 
 

 

sekitar pertambangan emas dengan para penambang emas, masyarakat sekitar 

melakukan protes terhadap sistem pengelolaannya yang sangat mencemari 

lingkungan hingga terjadi adu mulut dan perkelahian, karena tidak diabaikan oleh 

para penambang sehingga masyarakat sekitar pertambangan melakukan pembubaran 

atau pemberhentian serta melaporkan ke pihak kepolisian.  

Sedangkan pada hasil kuesioner, dapat diketahui bahwa kondisi sosial dan 

perekonomian masyarakat yang bekerja sebagai penambang emas ini cukup 

mengalami perubahan signifikan. Dampak positif terhadap kondisi sosial ekonomi 

penambang yang didapatkan melalui hasil Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) 

terlihat dari banyaknya penambang yang cukup berhasil dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Hal itu ditandai dengan pendapatan yang meningkat, fasilitas tempat 

tinggal yang layak, fasilitas transportasi serta banyaknya masyarakat dapat 

mendirikan pekerjaan sampingan seperti berdagang dengan membuka warung. 

Berdasarkan penjabaran kondisi ekonomi sebelumnya, para masyarakat yang 

bekerja sebagai penambang emas lebih merasakan dampak positif dibandingkan 

dengan masyarakat sekitar yang merasakan dampak negatif akibat Pertambangan 

Emas Tanpa Izin (PETI), dimana masyarakat sekitar telah menjadi korban akibat 

pencemaran lingkungan. Masyarakat sekitar pertambangan mengalami permasalahan 

air untuk kebutuhan sehari-hari seperti minum, memasak dan lain-lain, sehingga 

sekarang harus membeli air. Keluhan responden wawancara mendalam mengenai 

dampak dari adanya Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang dirasakan juga 

bukan hanya dari segi pencemaran lingkungan saja, akan tetapi juga dari segi 

perekonomian terutama bagi para petani yang mengalami kerugian material akibat 

gagal panen.   

    


