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RINGKASAN 

 

1. Pendahuluan 

Kabupaten Aceh Jaya merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh 

yang memiliki kekayaan alam beraneka ragam. Salah satu kekayaan yang dimiliki 

kabupaten ini adalah pertambangan emas. Gunong Ujeun adalah salah satu lokasi 

tambang emas yang dikelola oleh masyarakat kabupaten Aceh Jaya. 

Pertambangan tersebut ditemukan oleh masyarakat sekitar lokasi pertambangan 

emas pada tahun 2006 serta dieksploitasi secara besar-besaran pada tahun 2008. 

Masyarakat yang datang dari berbagai daerah yang juga melakukan penambangan 

di wilayah Gunong Ujeun baik yang sudah bergabung dengan koperasi-koperasi 

yang telah dibentuk di kecamatan Panga dan Kecamatan Kreung Sabee maupun 

sebagai penambang perorangan yang melakukan penambangan secara tradisional 

diwilayah tersebut. Hal ini tentu saja akan menimbulkan konflik diantara 

masyarakat pendatang dengan masyarakat lokal dalam melakukan penambangan 

emas rakyat. Bentuk konflik yangterjadi di pertambangan emas Gunong Ujeun 

adalah konflik laten. Konflik yang terjadi di Gunong Ujeun disebabkan oleh para 

penambang yang mengekploitasi tambang tersebut tanpa memperhitungkan 

lingkungan sekitar. Kerusakan demi kerusakan terjadi di wilayah gunong Ujeun. 

Mulai kerusakan hutan, daerah aliran sungai dan bahkan sumur masyarakat telah 

mengandung merkuri dan sianida. Kondisi tersebut akan berdampak luas serta 

bergeser pada situasi darurat ekologi atau bahkan dapat berujung pada konflik 

baru. 
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Aksi penambangan emas di Gunong Ujeun hingga kini masih terus 

berlangsung. Seratusan orang terlibat dalam penambangan tersebut. Bahkan, 

usaha pengolahan atau penggilingan batu, kian menjamur. Kilang-kilang 

pengolahan emas mencapai 100 titik lokasi. Secara spatial, lokasi-lokasi tersebut 

tersebar di beberapa Gampong di pinggiran sungai Krueng Sabe. Gampong 

tersebut antara lain Panggong (Genie), Gabuh, Bunta, Ranto Panjang, Lingkang, 

Kulam Beude, Gunung Kruet, dan Keude Krueng Sabe. Kilang-kilang tersebut 

berada dari hulu hingga ke hilir di bantaran Krueng Sabe. 

Akibatnya, Krueng Sabe yang merupakan salah satu sumber air warga 

sekitar, serta-merta menjadi tempat pembuangan limbah pengolahan emas. 

“Setiap hari limbah pengolahan emas dibuang ke sungai, sehingga kondisi airnya 

sudah mulai berbeda dari sebelumnya.Warga masih memanfaatkan sungai 

tersebut sebagai sumber air, baik untuk mencuci, mandi, dan sebagainya. Bila 

kondisi ini terus dibiarkan, dikhawatir akan berdampak buruk terhadap 

lingkungan dan kesehatan warga yang tinggal di daerah aliran sungai (DAS) 

tersebut. Kerusakan DAS akan sangat mempengarui siklus air tanah dan 

permukaan, keterancaman keanekaragaman hayati, kemampuan menyerap karbon, 

dan sebagainya. Kerusakan demi kerusakan lingkungan ini ketika bersinergi 

dengan faktor sosial, ekonomi, dan politik dapat mendorong terjadinya konflik 

kekerasan. 

 

2. Rumusan Masalah 

1. Mengapa proses eksploitasi pertambangan emas di Gunong Ujeun 

menimbulkan konflik sosial? 
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2. Apa peran Koperasi Pertambangan Rakyat Peusahoe Rakan dan Koperasi 

Pertambangan Rakyat Aceh Sumatra dalam memediasi konflik yang terjadi 

antara masyarakat penambang pendatang dengan masyarakat penambang 

lokal? 

3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis proses eksploitasi pertambangan emas di 

Gunong Ujeun yang menimbulkan konflik sosial. 

2. Untuk menjelaskan dan menganalisis peran Koperasi Pertambangan Rakyat 

Peusahoe Rakan dan Koperasi Pertambangan Rakyat Aceh Sumatra dalam 

memediasi konflik yang terjadi antara masyarakat penambang pendatang 

dengan masyarakat penambang lokal. 

 

3. Kajian Teoritik 

Teori yang dipakai dalam menganalisis permasalahan di Gunong Ujeun 

Aceh Jaya adalah teori kelangkaan lingkungan dari Thomas Homer-Dixon. 

Homer-Dixon sangat dikenal dengan penelitian tentang hubungan lingkungan, 

kelangkaan dan kekerasan. Dalam pandangan Homer-Dixon, peperangan masa 

depan dan kekerasan sipil akan sering dipicu karena kelangkaan sumber daya 

seperti air, tanah pertanian, hutan dan ikan. Negara-negara yang basis sumberdaya 

alamnya terancam merosot akan melakukan perlawanan yang menyebabkan 

munculnya konflik kekerasan. menurut Homer-Dixon konflik kekerasan atau 

ketegangan sosial tidak terjadi dengan sendirinya. Namun ketika kelangkaan 

lingkungan tersebut berinteraksi dengan sumber-sumber konflik yang lain yang 

bersumber dari sumber-sumber personal, sumber-sumber institusional serta 
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sumber-sumber struktural, maka akan menimbulkan konflik kekerasan dan 

kegangan sosial. 

 

4. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian kualitatif dengan 

pendekatan studi kasus untuk mengungkap tentang bagaimana proses eksploitasi 

pertambangan emas di Gunong Ujeun sehingga menimbulkan konflik sosial 

antara masyarakat penambang pendatang dengan masyarakat penambang lokal 

dan bagaimana peran koperasi dalam menangani konflik dan sebagai mediasi 

konflik yang terjadi diantara kedua belah pihak. Pemilihan metode ini didasari 

pada fakta bahwa tema dalam penelitian ini termasuk unik dan merupakan kasus 

yang jarang dijumpai di daerah lain. Sedangkan teknik analisis data yaitu data 

yang telah terkumpul baik dari hasil penelitian lapangan maupun penelitian 

kepustakaan, selanjutnya diolah dan dianalisis secara kualitatif yang terdiri dari 

tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data 

dan penarikan kesimpulan. 

 

5. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Dalam proses eksploitasi pertambangan emas rakyat di Gunong Ujeun, 

telah banya merubah tatanan hutan dan aliran sungai Krueng Sabee. Rusaknya 

hutan tersebut akan berdampak kepada sumberdaya alam lainnya seperti siklus 

tanah sudah tidak subur lagi, perubahan warna air dan kualitas air, serta kerusakan 

terhadap ikan-ikan yang berada disungai mati serta beracun akibat limbah merkuri 

yang dialirkan ke sungai Krueng Sabee. Aceh Jaya, sebelum adanya 
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pertambangan emas rakyat di Gunong Ujeun, masyarakat Aceh Jaya pada 

umumnya merupakan masyarakat agraria (bertani). Sejak adanya penambangan 

emas rakyat tersebut, masyarakat dari berbagai daerah ikut mengalihkan pekerjaan 

mereka dari bertani ke buruh tambang. Penyebab konflik yang terjadi di Gunong 

Ujeun disebabkan oleh tiga sumber yaitu sumber personal, sumber institusional 

dan sumber struktural. 

Sumber personal adalah sumber-sumber konflik yang disebabkan karena 

adanya penebangan hutan, overfishing, pembuangan limbah dan konversi lahan. 

Dari segi sumber institusional yaitu lembaga pemerintah yang kurang peduli 

dengan lingkungan masyarakat akan menyebabkan timbulnya konflik. Dari 

sumber struktural disebabkan oleh ketimpangan pendapatan, kekuatan ekonomi, 

ataupun ketidakadilan dalam mendistribusikan sumberdaya alam. Hal terlihat jelas 

dalam proses penambangan emas rakyat di Gunong Ujeun. Dimana, dalam proses 

pengambilan batu emas tersebut, masyarakat lokal yang belum memiliki 

pengalaman yang baik dalam melakukan penambangan emas secara tradisional 

akan mendapatkan hasil yang kurang baik. Dan yang terakhir adalah konflik yang 

disebabkan oleh faktor lain yaitu terjadinya kesalahpahaman antara masyarakat 

lokal dengan masarakat pendatang serta kurangnya interaksi antara masyarakat 

pendatang dengan masyarakat lokal. Sumber-sumber tersebut akan 

mengakibatkan terjadinya kelangkaan lingkungan. Sebagai kelangkaan 

lingkungan maka juga akan memunculkan hambatan produktifitas, Elite Rent-

Seeking dan akan mengakibatkan terjadinya migrasi secara besar-besaran, jika 

konflik ini tidak dapat diatasi dengan baik, maka akan menimbulkan konflik baru 

yang bersifat kekerasan. 
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Untuk menghindari terjadinya konflik kekerasan di dalam masyarakat, 

pemerintah dan pihak masyarakat bersepakat untuk membuat Koperasi 

Pertambangan Rakyat. Melalui kesepakatan tersebut, maka muncul Koperasi 

Pertambangan Rakyat di dua kecamatan yaitu kecamatan Panga sebanyak 8 

Koperasi dan di kecamatan Krueng Sabee sebanyak 11 Koperasi. Peran Koperasi 

Pertambangan Rakyat Peusahoe Rakan dan Koperasi Pertambangan Rakyat Aceh 

Sumatra dalam memediasi konflik yang terjadi antara masyarakat penambang 

pendatang dengan masyarakat penambang lokal. Penyelesaian konflik secara 

damai bertujuan untuk mencegah dan menghindari terjadinya tindak kekerasan 

atau pembunuhan sesama yang bersengketa. Dalam menyelesaikan konflik pihak 

koperasi sering menyelesaikan melalui jalur musyawarah (deuk pakat). Adapun 

yang menjadi peran koperasi dalam memediasi konflik yaitu (1) Menjalin 

hubungan yang harmonis antara masyarakat penambang pendatang dengan 

masyarakat penambang lokal, (2) Menyelesaikan Konflik Perebutan Wilyah 

Pertambangan (3) Membuat Penampungan Limbah Untuk Mengurangi 

Kelangkaan dan kerusakan lingkungan. 

 

6. Kesimpulan 

Dalam proses eksploitasi pertambangan emas rakyat di Gunong Ujeun 

telah menimbulkan konflik sosial di dalam masyarakat, Konflik sosial yang terjadi 

adalah konflik yang bersifat laten secara horizontal yaitu antara masyarakat 

penambang pendatang dengan masyarakat lokal. Dalam konflik ini telah 

memperlihatkan bahwa adanya hubungan antara kelangkaan lingkungan dengan 

konflik dan ketegangan sosial yang terjadi di antara masyarakat penambang 
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pendatang dengan masyarakat lokal. Analisa berdasarkan kelangkaan lingkungan 

(supply-induced, demand-induced, dan structural-induced scarcity), menunjukan, 

secara teoritik, adanya hubungan antara kelangkaan lingkungan dengan konflik 

dan ketegangan sosial yang terjadi di wilayah pertambangan emas rakyat Gunong 

Ujeun. Namun dalam kasus konflik yang terjadi di wilayah kabupaten Aceh Jaya 

ini tidak sepenuhnya seperti apa yang dibayangkan oleh Homer-Dixon bahwa 

kelangkaan lingkungan menimbulkan konflik kekerasan. Konflik yang terjadi di 

wilayah Gunong Ujeun adalah konflik yang bersifat laten. Hal ini dikarenakan 

hadirnya Koperasi Pertambangan Rakyat untuk memediasi konflik tersebut. 

Selain itu, konflik di wilayah ini tidak hanya disebabkan oleh oleh tiga sumber 

sajaakan tetapi ada penyebab lain yang memperkuat konflik ini terjadi yaitu 

adanya kesalahpahaman antara masyarakat penambang pendatang dengan 

masyarakat penambang lokal. Penyebab terjadinya kesalahpahaman diantara 

masyarakat dikarenakan pembiaran yang dilakukan oleh negara baik pemerintah 

pusat maupun pemerintah daerah yang selama ini tidak memberikan kejelasan atas 

hak milik lahan yang dijadikan sebagai tempat penambangan emas rakyat 

tersebut. Penyebab lainnya juga disebabkan karena kurangnya kohektivitas 

interaksi antara pendatang dengan masyarakat lokal yang memunculkan gesekan 

didalam tatanan masyarakat. Peran Koperasi Pertambangan Rakyat Peusahoe 

Rakan dan Koperasi Pertambangan Rakyat Aceh Sumatra dalam memediasi 

konflik yang terjadi antara masyarakat penambang pendatang dengan masyarakat 

penambang lokal yaitu menjadi sebagai mediator melalui jalur duek Pakat. 
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7. Saran 

Pertama, kepada pihak pemerintah kabupaten Aceh Jaya. Pemerintah 

Kabupaten Aceh Jaya harus bertindak sebelum kehilangan kesempatan dalam 

memperbaiki lingkungan serta kehilangan kontrol dalam memperbaiki lingkungan 

serta harus bekerja lebih maksimal dalam pengelolaaan pertambangan emas rakyat 

dengan mengambil tindakan yang tegas dalam mengelola hasil tambang emas rakyat 

tersebut. Agar tidak terjadi konflik di dalam masyarakat, pemerintah kabupaten Aceh 

Jaya juga harus sering mengunjungi tempat pengolahan pertambangan emas rakyat. 

Terutama tempat gelondongan yang menggunakan merkuri dan sianida.  

Kedua, kepada pihak Koperasi Pertambangan Rakyat. Untuk kedepannya 

disarankan kepada pihak koperasi pertambangan rakyat agar lebih maksimal dalam 

melakukan mediasi konflik. Langkah yang perlu dijalankan oleh pihak Koperasi 

Pertambangan Rakyat adalah dengan sering melakukan musyawarah baik dengan 

masyarakat pendatang maupun dengan masyarakat lokal. Meskipun konflik saat ini 

masih dalam bentuk konflik laten, namun jika tidak dapat diatasi dengan baik akan 

menjelma menjadi konflik kekerasan.  

Ketiga, agenda penelitian selanjutnya. Bagi peneliti terkait konflik dengan 

kelangkaan lingkungan persoalan yang dapat dilihat dari segi pertambangan bukan 

hanya persolan-persolan konflik sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui saja 

akan tetapi persoalan-persoalan yang dapat diperbaharui jika terjadi kelangkaan 

lingkungan akan menjadi penyebab utama terjadinya konflik kekerasan. Penjelasan 

hubungan antara (kelangkaan) lingkungan dan konflik Laten yang terjadi di wilayah 

Gunong Ujeun dapat digunakan untuk menjelaskan kasus-kasus konflik yang sama 

yang marak terjadi di Indonesia. 
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