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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.1.1. Latar Belakang Masalah 

Konflik menjadi fenomena yang paling sering muncul karena konflik selalu 

menjadi bagian hidup manusia yang bersosial dan berpolitik serta menjadi 

pendorong dalam dinamika dan perubahan sosial-politik. Menurut Webster (1966), 

konflik berarti suatu perkelahian, peperangan, atau perjuangangan, yaitu beruapa 

konfrontasi fisik antara beberpa pihak. Tetapi arti kata itu kemudian berkembang 

dengan maksudnya ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai 

kepentingan, ide, dan lain-lain. Secara singkat istilah konflik menjadi begitu luas 

sehingga beresiko kehilangan statusnya sebagai sebuah konsep tunggal. 

Konflik adalah unsur terpenting dalam kehidupan manusia. Kerena menjadi 

dinamika sejarah manusia. Konflik yang terjadi di lokasi penambangan pasir besi 

yaitu di Desa Mamojiu Kecamatan Loloda Uatra, Kabupaten Halmahera Utara 

adalah sebuah tindakan yang di lakukan oleh Masyarakat Mamojiu  yang  mana 

konflik tersebut merupakan persoalan penolakan penambangan pasir besi dan juga 

menuntut ketidaka adilan. Konflik tersebut di pimpin lansung oleh tokoh adat, tokoh 

agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan di ikuti oleh semua masyarakat 

mamojiu bahkan anak – anakpun  juga di libatkan untuk melalukan aksi  demonstrasi 

dan memboikot pasir besih, aksi masyarakat tersebut adalah dengan tuntutan atas 
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janji – janji Pemerintah Daerah dan (Koorporasi) PT. Sumber Ardi Swarna (SAS ) 

kepada masyarakat bahwa sebelum di lakukannya penambangan pasir besi, terlebih 

dahulu di buat pemukiman baru bagi Masyarakat Mamojiu. Karena apabilah di 

lakukannya penambangan pasir besi maka akan terjadi abrasi air laut, lonsoran tanah 

dan tentu juga terjadi kerusakan lingkungan dan mengubah kehidupan sosial mereka. 

Konflik penambangan pasir besi di wilayah pertambangan yang merupakan 

konflik disebabkan kerena ketidak adilan yang di alami oleh Masyarakat Tambang 

yaitu Masyarakat Mamojiu. Konflik pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak di 

inginkan oleh setiap individu atau kelompok, namun karena ketersinggungan, 

ketidaknyamanan, kekuatiran dan lain sebagainya. 

Ketersinggungan di sebabkan adanya kesepakatan atau perjanjian namun 

tidak dilakukan atau tidak direalisasikan sehingga mengakibatkan kesalahpahaman 

baik individu maupun kelompok karena ada ketersinggungan atau menyakitkan. 

Dengan pandangan tersebut bahwa Masyarakat Mamojiu juga mengalami 

ketersinggungan terhadap Pemrintah Daerah dan Pihak Perusahan PT.SAS atas janji 

- janjinya mengenai pemukiman penduduk yang tidak terealisasi. Kemudian ketidak 

pedulian Pemerintah Daerah atas kehidupan masyarakat tambang.  

Kemudian selanjutnya DPRD sebagai wakil rakyat di daerah seharusnya 

menjaga dan melindungi rakyatnya, untuk mengawasi kebijakan – kebijakan 

pemerintah dareah yang mana menguntungkan terhadap pihak lain merugikan bagi 

masyarakat. Namun pada realitanya terbalik mendukung kebijakan-kebijakan 
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pemerintah daerah dengan alasan meningkatkan pembangunan daearah. DRPD 

Halamahera Utara tetap meresponisasi penambangan pasir besi. Dimana peran 

DPRD sebagai wakil rakyat daerah yang seharus netral dalam menjalankan peran dan 

fungsi namun hal ini tidak di jalankan secara maksimal, masih mendukung pada 

kebijakan perintah daerah. 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah salah satu lembaga yang mewakili 

seluruh lapisan masyarakat dalam pemerintahan. Namun dalam realitanya selama ini, 

dalam menjalankan peran dan fungsi sebagai wakil rakyat belum bisa memberikan 

sumbangsih yang begitu maksimal terhadap kepentingan masyarakat. Hal ini dapat 

di lihat, bahwa dimana seringnya kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan/di 

putuskan oleh pemerintah sama sekali tidak memihak tehadap kepentingan 

masyarakat ataupun tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat.  

Sehingga Masyarakat Mamojiu menolak dan memboikot pasir besi yang telah 

ditampung di lokasi tambunan dan 3 kapal raksasa itu di tahan.  Apabilah 

penambangan pasir besi itu terus dilakukan oleh pihak perusahan, maka Masyarakat 

Mamojiu akan melakukan aksi yang lebih besar lagi.  Masyarakat Mamojiu sangat 

ketakutan akan dampak yang sangat besar terjadi di lingkungan mereka. Dengan hal 

tersebut Masyarakat Mamojiu sangat tidak mau adanya penambangan di Desa 

meraka. Dilakukannya penambangan pasir besi tersebut dengan menyedot dilaut 

kedalamanya 13-14 m dan di darat juga di lakukan penggusuran dan menggali pasir 

besi tersebut. 
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Sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD1945). 

Rezim terbaik ataupun kebaikan bersama menurut UUD 1945 tampak dalam empat 

tujuan negara, yakni melindungi seluruh golongan masyarakat dan seluruh tumpah 

darah indonesia,  mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kesejahteraan 

rakyat, dan ikut serta menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, 

keadilan dan perdamaian; kemudian pancasilah sebagai sumber dasar negara yang 

dalam pasal 2 dijelaskan kemanusiaan yang adil dan beradap, pasal ke 5 menjelaskan 

tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.  

Pemerintah seharusnya menjalankan aturan-aturan dalam Undanag-Undang 

sepereti yang telah di catat dalam UUD 1945, namun sampai saat ini pemerintah 

hanya menjalankan atas kebijakannya sendiri sebagai Sang Penguasa di Pusat dan di 

Daerah, dan seagaimana dalam Undang – undang 1945 telah di jelaskan yang 

sejalas-jelanaya tetapi itu tidak di jalankan terlebih khusus oleh Pemerintah 

Kabupaten Halmahera Utara dalam hal ini Bupati Ir. Hein Namotemo semena – 

mena yang mempunyai kekuasaan pemerintahan di daerah yaitu di Kabuapten 

Halmahera Utara beliau membuat kebijakan dan mengijinkan kepada pihak 

Korporasi atau Perusahaan PT. Sumber Ardi Swarna (SAS ) untuk eksplorasi 

penambangan pasir besi di Desa Mamojiu Kecamatan Loloda Utara Kabupaten 

Halmahera utara.  

Pada saat dilakukannya sosialisai pertama oleh pemerintah dan perusahaan di 

Desa Mamojiu masyakat menolak dengan adanya penambangan pasir besi karena 
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menurut masyaraka, akan menjadi dampak Negatif  Bagi Kehidupan mereka. Dan 

kemudian dalam sosialisasi tersebut Pameritah Daerah dan Pihak  Perusahaan 

membuat perjanjian atau kesepakatan dengan  Masyarakat Mamojiu bahwa 

sebelumnya dilakukan penambangan pasir besi, akan buat terlebih dahulu 

pemukiman baru yang layak bagi Masyrakat Tambang yaitu Masyarakat Mamojiu.  

 Kemudia pada Bulan September 2011 Masyrakat kaget kenapa 

penambangannya suda di lakukan oleh pihak perusahan sedangkan Pemukiman 

Masyarakat Mamojiu belum dibuat. Kemudian selanjuntnya Masyarakat Mamojiu 

melakukan suatu aksi masa untuk menghentikan penambangan tersebut, tetapi dari 

Pihak Perusahaan tetap melakukan penambangan pasir besi, masa mengamuk dan 

memboikot pasir yang telah di tambang, kemudian penambangan tersebut di 

berhentikan setelah itu di buat lagi negosiasi oleh pihak perusahaan terhadap 

Masyarakat bahwa  akan diturunkan alat-alat berat untuk menggusur membuat lokasi 

pemukiman Masyarakat Tambang, jadi penggusuran lokasi tersebut di lakukan oleh 

perusahaan, dan masyarakatpun turut menyaksikan pengusuran tersebut sampai 

selesai, dan setelah itu masyarakat tahu bahwa lokasi tersebut adalah lokasi 

pemukiman baru bgi mereka, akhirnya masyarakat mengijinkan untuk pemuatan 

pasir besi pertama sebnyak 50 lima puluh ribu ton, kemudian pada akhir bulan 

September memasuki bulan Oktober masyarakat terus melakukan pengawasan lokasi 

tersebut tetapi lokasi tersebut hanya dilakukan untuk penambungan pasir besi, dan 

kemudian selanjtnya masyarakat menanyakan apakah ini? lokasi pemukiamn atau 
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penambungan pasi besi dan jawaban dari pihak perusahaan lokasi tersebut adalah 

untuk pemukiman bagi Mayarakat Mamojiu, penambungan ini hanya sementara saja. 

Padahal kata tersebut adalah kata pembohongan saja terhadap mayarakat. Namun hal 

tersebut Masyarakat Mamojiu masih tetap saja mempercayai jawaban tersebut dari 

pihak perusahaan. Kemudian selanjutnya kapal – kapal raksasa dari perusahaan terus 

melakukan penyedotan pasir di bibir pantai, dan juga di darat. kemudian pada bulan 

Oktober sampai bulan Januari musim ombak utara dan angin barat menghantam 

lahan – lahan pertanian mereka dan banyak pohon kelapa robo rumah-rumah warga 

jadi rusak karena hantaman atau kikisan air laut  yang mengganas.  

Pada bulan Desember masyarakat melakuakan aksi demonstrasi kepada 

Pemerintah daerah dengan pengeluhan harus cepat membuat pemukian baru bagi 

kami Mayarakat Mamojiu. Namun demonstrasi itu tidak ada artinya, Pemerintah 

daerah tidak merespon penyapaian atau aspirasi mereka, kantanya itu adalah 

tanggungjawab Perusahaan.  

Sebagai langkah awal dari sebuah konflik adalah timbulnya kesadaran 

individu atau kelompok akan keadaan yang tertindas merugikan salah satu pihak 

yaitu pihak dari Masyarakat Mamojiu yang telah tinggal di desa tersesut dengan 

aman dan nyaman, tetapi kemudian pertambangan masuk dan menambang Pasir Besi 

di Desa mereka, masyarakat kemudian tidak merasa aman dan nyaman lagi karena 

mereka takut adanya benca alam seperti longsoran tanah kemudian abrasi air laut. 

Akhirnya Kemudian kesadaran – kesadaran itu mulai muncul di dalam diri individu 
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dan kelompok Masyarakat Mamojiu kemudian hal tersebut ditransfomasikan 

menjadi kesadaran kolektif yang akhirnya mempunyai kesamaan pemikiran dan 

kepentingan bersama.  

Kemudian dilihat ada banyak dampak yang sangat besar, yang terjadi di 

lingkungan mereka. Kemudian Masyarakat mengalami ketidakadilan yang dilakukan 

oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara yang telah mengeluarkan IUP 

Kepada pihak perusahaan PT. Sumber Ardi Swarna (SAS) atas dilakukannya 

ekploitasi penambangan pasir besi, atas tanah yang telah dikelolah sebagai hasil 

pertanian mereka, kini telah mengancam kehidupan lingkungan mereka. 

Konflik penambangan pasir besi yang di lakukan oleh Masyarakat Mamojiu 

terhadapa pihak Perusahaan yaitu PT.Sumber Ardi Swarna (SAS), sekarang  ini 

sedang menjadi bahan diskusi khususnya di pemerintahan Daerah Halamahera Utara.  

Konflik penambangan pasir besi di wilayah pesisir pantai Desa Mamojiu, Kecamatan 

Loloda Utara mendapatkan perlawanan merupakan perlawanan oleh sebuah gerakan 

massa dalam hal ini ialah masyarakat mamojiu dengan pihak perusahaan PT. SAS. 

Konflik yang  sudah berlangsung kurang lebih selama tiga tahun, konflik 

penambangan pasir besi ini masih aktual karena sampai saat ini masyarakat tetap 

menolak rencana penambangan pasir besi.  Konflik penambangan pasir besi ini 

terjadi awalnya disebabkan karena ketidak puasan masyrakat terhadap lahan pesisir 

pantai yang merupakan tempat pertanian masyarakat. Berbagai tanaman pertanian 

dan holtikultural seperti Kelapa,Cengke, Palah dan lain – lain yang tumbuh subur 
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menjadi produk pertanian yang berdaya jual tinggi di pasaran.  Pertanian lahan pantai 

merupakan mata pencaharian sebagian besar masyarakat masyarakat mamojiu yang 

berada di pesisir.  

 Meskipun demikian lahan pantai yang produktif tidak terwujud begitu saja, 

namun memerlukan kerja keras masyarakat pesisir selama puluhan tahun untuk 

merubah lahan pasir yang tandus dan gersang menjadi lahan pertanian produktif. 

Pada awalnya lahan pantai merupakan lahan kosong yang dipenuhi tumbuhan 

pandan. Semenjak tahun 1930-an masyarakat pesisir melakukan babat alas membuka 

lahan pasir menjadi ladang. Mulai tahun 1950-an masyarakat pesisir mengusahakan 

tanaman pertanian yang suda di sebutkan di atas yaitu Kelapa, Cengke, Palah dan 

lain - lain.  

Pasir besi adalah sebagai salah satu bahan baku utama dalam industri baja 

dan industri alat berat lainnya di Indonesia. Pasir besi Indonesia tercatat sebagai 

salah satu Negara pengeksport kedua komoditas logam tersebut walau masih dalam 

jumlah kecil.  keberadaannya akhir-akhir ini memiliki peranan yang sangat penting. 

Berbagai permintaan dari berbagai pihak meningkat cukup tajam. Salah satu daerah 

yang memiliki potensi tersebut adalah pantai Utara, kecamatan Loloda Utara, 

Kabupaten Halmahera Utara, khususnya dari daerah pantai Desa mamojiu sampai ke 

daerah Desa kailupa, kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halamahera Utara.  

Daerah-daerah tersebut kaya akan pasir besi, salah satu yang menjadi bahan 

penelitian ini adalah peta konflik pertambangan pasir besi yang terjadi di Desa 
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mamojiu, Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halamahera Utara. Dimana 

diwilayah Desa Mamojiu terdapat pertambangan pasir besi yang merupakan daya 

serap tenaga kerja bagi masyarakat, tetapi disamping itu ada banyak dampak pulah 

yang dirasakan oleh masyarakat hal tersebut masih menjadi kontroversi ditengah-

tengah masyarakat luas. Dan diharapkan ada penyelesaian untuk mengatasinya. Pada 

hakikatnya sumber daya alam merupakan sesuatu yang amat berharga dan harus 

disyukuri keberadaannya di muka bumi ini, dimana hal tersebut merupakan titipan 

yang amat berharga dari yang maha kuasa agar dapat dimanfaatkan dengan sebaik 

mungkin oleh manusia. Seperti yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 

pasal 33 , dimana dalam pasal ini disebutkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan 

alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat”. Oleh 

Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Indonesia merupakan 

negara yang kaya akan sumber daya alam, salah satunya adalah sumber daya pasir 

besi yang lebih banyak dipergunakan sebagai bahan baku industri. Pemerintah 

Republik Indonesia sendiri membagi bahan galian menjadi 3 golongan, antara lain: 

Bahan galian golongan A (bahan galian strategis), Bahan galian golongan B (bahan 

galian vital), bahan galian golongan C (bahan galian non strategis dan non vital).  

Penggolongan tersebut  membuktikan bahwa begitu banyak sumber daya 

mineral yang ada di Indonesia.  Salah satu sumber daya tersebut adalah pasir besi 

yang ada di sepanjang jalur pantai kecamtan loloda Utara, yaitu dari daerah pantai 
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mamojiu sampai pantai kailupa. Dengan potensi yang ada di daerah tersebut, penulis 

akan mencoba untuk meneliti lebih lanjut  mengenai keberadaan pasir besi tersebut,  

salah satunya dengan melakukan penelitian ke daerah Desa Mamojiu,  Kecamatan 

Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara Propinsi Maluku Utara. 

 Keberadaan pasir besi tersebut banyak menarik minat para pengusaha yang 

ingin mengembangkannya, tetapi ditengah keberadaannya tersebut malah menjadi 

kontroversi di tengah masyarakat. Dalam Studi ini megkaji tentang Peta konflik 

penambangan pasir besi di Desa Mamojiu, Kecamatan Loloda Utara Kabupaten 

Halamahera Utara Propinsi Maluku Utara. Fenomena ini penting untuk di kaji 

karena dalam pelaksanaan penambangan pasir besi maka terjadinya masalah konflik, 

karena akar dari konflik tersebut adalah pertama, persoalan janji – janji buta terhadap 

masyarakat sebagai korban pertambanga, kedua, dampak negative yang terjadi 

terhadap lingkungan, social ekonomi masyarakat, ketiga, ialah lahan – lahan 

pertanian menjadi rusak karena abrasi air laut dan lain-lain. 

Persoalan status tanah mamojiu itu mencuat setelah munculnya kontroversi 

penambangan pasir besi di wilaya pantai Desa Mamojiu, Kecamatan Loloda Utara 

Kabupaten Halmahera Utara. Di satu sisi Masyarakat Mamojiu mengklaim bahwa 

sejumlah tanah di wilayah itu merupakan tanah Masyarakat Mamojiu. Di sisi 

lainnya, warga merasa berhak pula atas tanah pesisir yang telah mereka kelola 

kurang lebih 80 tahun dari nenek moyang mereka sebelum Indonesia merdeka, 

hingga menjadi lahan pertanian yang subur seperti saat ini.  
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 Pihak – Pihak yang Terlibat dalam Konflik 

Dalam konflik PT. SAS proyek tambang pasir besi ini, pihak – pihak yang 

terlibat dalam konflik ini dipilah menjadi dua kategori, yaitu  pihak yang terlibat 

lansung dan pihak – pihak yang tidak terlibat lansung dalam konflik. Pihak yang 

terlibat lansung dalam konflik meliputi : (1). Pemerintah Daerah, Kabupaten 

Halmahera Utara; (2). Investor atau koorporasi ( PT.SAS); (3). Masyarakat  

Tambang  ( masyarakat mamojiu) yang terlibat lansung. sedangkan pihak yang tidak 

telibat adalah para birokrat (PNS). 

Pemerintah desa mamojiu bergabung bersama masyarakat untuk menolak hal 

tersebut, sedangkan pemerintah kecamatan bersama-sama dengan pihak pemerintah 

dan pihak perusahaan untuk tetap bekerja sama dalam hal melakukan penambangan 

pasir besi. 

Masyarakat Mamojiu pesisir Loloda Utara di Kabupaten Halmahera Utara,  

Propinsi Maluku Utara. Masyarakat Mamojiu berjuang mempertahankan Hak Asazi 

Manusia dan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Keberadaan dan keberlanjutan hak-

hak tersebut menjadi terancam karena Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera 

Utara menggulirkan kebijakan pertambangan pasir besi namun tidak memberikan 

kawasan pemukiman penduduk. Kebijakan itu muncul dari desakan korporasi 

kepada pemerintah. Korporasi tersebut, PT. Sumber Ardi Swarna (SAS)  yang 

merupakan perusahaan yang tidak bertanggung jawab atas keselamatan masyarakat, 

kemudian perusahaan ini adalah perusahaan merusak lingkungan, melemahkan 
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ekonomi masyrakat menghilangkan budaya masyarakat. Kawasan yang terletak di 

Pesisir Halmahera Utara (Indonesia) dan berbatasan langsung dengan Kabupaten 

Halamahera Barat itu telah diubah oleh masyarakat setempat menjadi kawasan 

pertanian lahan pasir yang produktif semenjak zaman sebelum indonesia merdeka.  

Perubahan ekosistem dan ini bermula dari kemunculan pengetahuan 

setempat, dan telah berperan bagi pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial yang 

cukup penting. Masalah adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara 

dua faktor atau lebih, yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda Tanya dan 

dengan sendirirnya memerlukan suatau uapaya untuk mencari sesuatu jawaban  

( Guba 1976:44; Lincoln dan Guba 1985: 218; dan Guba Lincoln 1981:88). 

Konflik penambangan pasir Besi oleh masyarakat, dan pihak perusahaan dan oleh  

pemerintah yang berkolaborasi telah berlangsung selama 3 (tiga) tahun dan Terkait 

dengan ditandatanganinya Kontrak Proyek Tambang Pasir Besi Pesisir Pantai Loloda 

Utara dengan luasan 1.544 hektar (Ha), seharusnya Pemerintah mempertimbangkan 

banyak faktor. Alasan untuk pendapatan negara tidaklah menjadi dasar utama. 

Seharusnya faktor kesejahteraan sosial, kerusakan lingkungan dan alasan 

kemanusiaan lainnya juga menjadi dasar pertimbangan Pemerintah.  

Banyak alasan dan faktor sosial mengapa warga masyarakat Desa Mamojiu 

menolak atas penambangan pasir besi tersebut. Pertama, karena masyarakat mamojiu 

merasa bahwa ketidak adilan yang telah di lakukan oleh pemerintah dan pihak 

perusahaan terhadap mereka, kedua, terjadi kesurakan lingkungan, ketiga, lahan-
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lahan pertanian meraka seperti tanaman kelapa, cengke, pala, dan tanaman yang 

lainnya menjadi rusak Karena terjadi abrasi air laut atau kikisan air laut, kemudian 

yang keempat, karang laut dan taman laut yang merupakan tempat pemancingan ikan 

bagi para nelayan kini telah ludes surak kerana penyedotan pasir besi digunakan 

dengan alat berat yaitu kapal  penyedot, untuk itu dengan menyatakan bahwa proyek 

tambang pasir besi berpotensi itu telah melanggar hak asasi manusia, khususnya hak 

atas tanah, hak atas pekerjaan, hak atas rasa aman, dan hak-hak dasar petani pada 

khususnya adalah masyarakat mamojiu. Maka dengan masalah tersebut yang di 

jelaskan di atas meryarakat tidak menerima hal itu dilakukannya mobilisai kepada 

seluruh masyarakat untuk melakukan gerakan massa untuk memberhentikan 

penambangan tersebut.  

Menurut Dahrendorf bahwa aksi masa hanya muncul melalui relasi sosial 

dalam sistem. Setiap individu/kelompok yang tidak terhubung dalam sistem tidak 

akan mungkin terlibat dalam konflik yang disebut “integrated into a common frame 

of referece”. Unit analisis  sosiologi konflik adalah keterpaksaan yang menciptakan 

organisasi-organisasi sosial bisa bersama sebagai sistem sosial. Menurutnya relasi-

relasi dalam struktur sosial ditentukan oleh kekuasaan, dalam hal ini kontrol dan 

sanksi.Ini sangat berlawanan dengan tradisi fungsionalisme yaitu konsensus di antara 

berbagai organisasi sosial yang memungkinkan adanya kerjasama.  

Unsur-Unsur yang ada dalam konflik penambangan pasir besi di desa 

mamojiu kecamatan Loloda Utara, makna pertambangan bagi masing-masing pihak 
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pemerintah memaknai pertambangan itu sebagai kesempatan untuk memperoleh 

Pendapatan Asli Daerah dalam jumlah besar secara cepat. Sistem politik 

desentralisasi memberi kekuasaan kepada pemerintah daerah dalam hal ini 

pemerintah kabupaten halamahera utara, untuk mengelola sumberdaya daerah secara 

otonom. Perusahaan (Korporasi) PT. SAS memaknai pertambangan itu sebagai 

bagian dari akumulasi modal dengan memanfaatkan ketidakpastian hukum agraria. 

Kedudukan Pemerintah sebagi pemimpin politik, dan pengusaha membuat tekanan-

tekanan kepentingan swasta ini semakin memperoleh legitimasi politik. Masyarakat 

mamojiu memaknai pertambangan itu sebagai ancaman bagi keberlanjutan fungsi 

ekosistem; evolusi pengetahuan; dan eksistensi komunitas lokal. Isu-isu yang 

Menjadi Materi konflik Kerusakan ekosistem gumuk pasir Besi . Kawasan pesisir di 

Desa Mamoji, kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara merupakan 

bagian dari rantai gumuk pasir yang memanjang dari pantai mamojiu samapai Desa 

Kailupa, kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halamahera utara, yang merupakan 

satu dari 12 gumuk pasir pantai di dunia dan mempunyai fungsi ekologis sebagai 

benteng terhadap ancaman bencana tsunami. 

Rencana pertambangan pasir besi secara ekologis dikhawatirkan akan 

menyebabkan jasa lingkungan kawasan itu hilang, dengan mekanisme 1) intrusi air 

laut ke darat, 2) erosi benteng tsunami, dan 3) kepunahan potensi gumuk pasir yang 

langka . Penggusuran lahan hortikultural dan pemukiman. Sebagian kawasan gumuk 

pasir telah diubah penduduk setempat menjadi lahan hortikultural tanpa mengurangi 
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fungsi utamanya sebagai daerah penyangga (Shiddieq et al., 2008). Lahan produktif 

ini telah memberikan keuntungan baik materi maupun non materi (jasa lingkungan, 

kelembagaan, evolusi pengetahuan, dan jaringan). Menurut pemda halut, Wakil 

Bupati Bahwa rencana pertambangan pasir besi tersebut akan mengalihfungsikan 

lahan secara total di kawasan seluas 1.544 hektar (Ha), di mana terdapat lahan dan 

pemukiman yang dihuni lebih dari 400 jiwa. Penghapusan lapangan kerja. Lahan 

produktif tersebut akan memberikan lapangan pekerjaan baik bagi penduduk 

setempat maupun di luar daerah (sebagai buruh petik).  

pertambangan pasir besi yang akan menggusur lahan akan meningkatkan 

angka pengangguran usia produktif, baik di kawasan pesisir maupun sekitarnya. 

Gangguan bagi penyediaan kebutuhan bahan pokok. Lahan tersebut mampu 

menghasilkan kelapa, pala, cengke dan tanaman-tanaman lainnya yang berkisar 502 

ton/transaksi atau setara 15.548 ton/ bulan, sehingga menjadi penyedia kebutuhan 

kelapa, pala, dan cengke terutama di Kabupaten dan kecamatan . 

Rencana pertambangan pasir besi dikhawatirkan akan berdampak bagi 

perekonomian riil di sektor kebutuhan pokok harian, yaitu sayuran, singkong, 

pisang, dll. Pemiskinan Struktural secara sistematis akan bertamba. Rencana 

pertambangan pasir besi dikhawatirkan akan berisiko sosial berupa remarginalisasi 

kawasan yang mana komunitasnya telah berpartisipasi dalam menggerakkan 

pertumbuhan tanpa merusak SDA. Kebijakan Pemerintah kabupapten tersebut tak 

hanya menimbulkan konflik pemanfaatan ruang dan SDA antara komunitas lokal; 
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pemerintah daerah; dan swasta, tetapi juga mengancam keberlanjutan ekosistem dan 

eksistensi komunitas lokal. 

Akar Permasalahan konflik situasi yang bersifat yanifest agraria,tanah adalah 

basis material yang mendasari konflik di pesisir Loloda Utara. Menurut UU No 5 

tahun 1960, masyarakat adalah pihak yang berhak mengelola lahan pesisir karena 

mereka memiliki sertifikat yang sah. Perebutan kepentingan keberlanjutan mata 

pencaharian dan ekosistem (yang diwakili masyarakat) berlawanan dengan 

kepentingan penetrasi modal (yang diwakili oleh pemerintah dan swasta). 

Ketimpangan kekuasaan dalam desentralisasi, Otonomi daerah adalah sistem politik 

pasca Soeharto yang mendekatkan akses aktor ekonomi global kepada sumberdaya 

di tingkat lokal.  

Di dalam sistem desentralistik, daerah dikondisikan untuk dapat menggali 

potensi lokalnya agar tercipta pertumbuhan. SDA menjadi komoditas yang 

diperebutkan antaragen pembangunan. Ekosistem adalah ruang di mana berbagai 

kepentingan bertemu, wajah ekosistem tergantung dari keputusan-keputusan politik. 

Situasi yang bersifat laten kepentingan kapitalisme global, kepentingan kapitalisme 

global justru semakin terfasilitasi dengan adanya desentralisasi kekuasaan.  

Desentralisasi justru menjadi kesempatan elit baru untuk mengeksploitasi 

sumberdaya alam ketimbang mengedepankan partisipasi masyarakat dalam 

keputusan politik. Ketidakadilan, Di dalam ketimpangan struktur penguasaan 

sumber-sumber agraria dan kekuasaan, rakyat adalah korban ketidakadilan yang 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

TESIS POLITIK PERTAMBANGAN... BONNY DATTY



 

30 
 

utama. Ketidakadilan itu tampak pada substansi kebijakan yang tidak berpihak pada 

rakyat dan proses-proses politik atas kebijakan yang mengabaikan eksistensi rakyat. 

Dalam konteks pesisir loloda Utara, ketidakadilan itu ditanggapi oleh rakyat dengan 

perlawanan terhadap negara sebagai alat kapitalisme. Jaringan Masing-Masing Pihak 

dan Perannya Pemerintah.  

Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara didukung oleh struktur 

pemerintahan yang lebih tinggi. Peran pemerintah adalah sebagai legislator proyek 

melalui seperangkat prosedur yang diatur dalam perundang-undangan, terutama yang 

perundang-undangan tentang otonomi daerah dan pertambangan. Korporasi - 

Korporasi didukung oleh sistem pemerintahan dan kultur politik setempat. PT SAS 

dengan pembagian keuntungan Masyarakat Sipil.  Dampak konflik Loloda Utara 

Manifest Kerusakan fisik yaitu rusaknya kelestarian pantai, pengaruh ekonomi 

masyarakat, rumah-rumah warga Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap 

pemerintah, Konflik horisontal antar warga masyarakat loloda terhadap pemerintah 

dan perusahaan warga yang bersikap menolak dengan adanya penambangan pasir 

tersebut. 
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1.1.2.Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka dapatlah 

dirumuskan maslah penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana peta konflik dalam penambangan pasir besi di Desa Mamojiu? 

2. Apa penyebab Konflik antara Pemerintah, Perusahaan dan Masyarakat dalam 

penambangan pasir besi di Desa Mamojiu? 

3. Apa Penyelesaian konflik dalam penambangan pasir besi di Desa Mamojiu?  

 

1.1.3.Tujuan Masalah 

Maksud dan tujuan suatu karya tulis ilmiah adalah penting karena hal ini menjadi 

dasar para penulis atau para ilmuan tertarik untuk berkarya dalam bidang ilmu 

pengetahuan dengan jalan menulis karya tulis ilmiah. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui sejauh manakah kebijakan pemerintah terhadap 

penambangan pasir besi di kecamatan loloda utara 

2. Untuk mengetahui dampak yang terjadi terhadap penambangan pasir 

1.1.4.Manfaat Penelitian 

1.1.  Manfaat Ilmiah 

Penelitian ini diharapakan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang 

positif kearah pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi pengembangan ilmu 

politik. 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

TESIS POLITIK PERTAMBANGAN... BONNY DATTY



 

32 
 

1.2.  Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapakan dapat dijadikan masukan bagi pemerintah 

Kabupaten Halmahera Utara terhadap jalannya penambangan pasir besi. 
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