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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Sumber daya alam merupakan kekayaan yang terdapat di alam yang 

bertujuan untuk memberikan konstribusi yang positif terhadap kepentingan orang 

banyak. Bagi penduduk yang tinggal di wilayah pedesaan sumber daya alam 

merupakan sumber penghidupan dan cadangan penting, bukan hanya dalam 

kondisi kebutuhan dan kondisi kesulitan akan tetapi juga merupakan cadangan 

untuk masa yang akan datang.1 Sumber daya alam yang beragam telah 

memberikan harapan bagi masyarakat lokal sebagai langkah awal untuk 

memenuhi kebutuhannya sendiri, sekaligus juga merupakan tindakan untuk 

mengurangi pengangguran dan sebagai batu loncatan bagi negara untuk 

meningkatkan pembangunan. 

Kabupaten Aceh Jaya merupakan salah satu kabupaten di provinsi Aceh, 

Indonesia. Kabupaten Aceh Jaya dibentuk sebagai hasil pemekaran dari kabupaten 

Aceh Barat pada tanggal 22 Juli 2002. Kota Calang menjadi ibu kota Kabupaten 

setelah memekarkan diri menjadi Kabupaten Aceh Jaya,berdasarkan Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat 

Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan 

Kabupaten Aceh tamiang, di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.  

Pada awal pemekaran, Kabupaten Aceh Jaya terdiri dari enam kecamatan 

yaitu Kecamatan Teunom, Kecamatan Panga, Kecamatan Krueng Sabee, 
                                                           
1 Sumber daya alam merupakan salah satu jaminan sosial utama bagi penduduk pedesaan. Oleh 

karena itu sebagian besar penduduk pedesaan memiliki ketertarikan yang sangat besar untuk 
menjaga akses terhadap tanah, baik sebagai pemilik maupun sebagai penyewa atau buruh. Para 
pemilik tanah ingin menjaga penguasaan atas tanahnya, bahkan memperluas tanah miliknya, 
serta memastikan bahwa tersedianya lahan yang cukup bagi anak keturunannya kelak.   
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Kecamatan Sampoiniet, Kecamatan Jaya dan Kecamatan Setia Bakti. Namun pada 

tahun 2011, sesuai dengan Qanun Aceh Jaya Nomor 23 Tahun 2011 Kabupaten 

Aceh Jaya kembali membentuk tiga kecamatan baru yaitu Kecamatan Indra Jaya, 

Kecamatan Darul Hikmah, dan Kecamatan Pasi Raya. Kabupaten Aceh Jaya 

memiliki luas 3.627 Km2 dengan iklim tropis yang hangat dan lembab2. Wilayah 

Kabupaten Aceh Jaya memiliki kekayaan alam yang beraneka ragam baik yang 

terdapat di lautan maupun di daratan.  

Kekayaan laut yang terdapat di Kabupaten Aceh Jaya berupa berbagai 

jenis ikan laut, terumbu karang dan lain sebagainya yang memiliki nilai ekonomis 

yang tinggi serta berbagai objek wisata berbasis pantai dan pulau-pulau kecil 

ditengah lautan. Hal yang sama juga terdapat kekayaan alam yang besar di daratan 

Aceh Jaya, terdapat berbagai sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh 

masyarakat untuk meningkatkan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Sumber 

daya alam yang terdapat di daratan diantaranya adalah hutan produksi, 

perkebunan, bahan galian Golongan C, baru-baru ini juga telah ditemukan 

bongkahan-bongkahan batu cincin akik jenis Madu yang dikenal dengan sebutan 

Batu Madu Panga. Selain itu juga telah ditemukan bebatuan yang mengandung 

kandungan emas didalamnya dan telah beroperasi sebagai pertambangan emas 

rakyat. 

Gunong Ujeun adalah salah satu lokasi tambang emas yang dikelola oleh 

masyarakat Kabupaten Aceh Jaya. Letaknya diapit oleh dua kecamatan yaitu 

Kecamatan Krueng Sabee berdekatan dengan Gampong Panggong dan Kecamatan 

Panga berdekatan dengan Gampong Batee Meutudong. Pertambangan tersebut 

                                                           
2 Profil Kabupaten Aceh Jaya, (http://www,acehjayakab,go,id) diakses tanggal 9 Maret 2015 jam 

20: 20. 
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ditemukan oleh masyarakat sekitar lokasi pertambangan emas pada tahun 2006 

serta dieksploitasi3 secara besar-besaran pada tahun 2008. Lokasi pertambangan 

ini telah mendapat rekomendasi dari pihak Gubernur Aceh untuk dijadikan 

Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) seluas 1.000 Ha pada tahun 20104. Namun 

saat ini lebih dari 1.200 Ha telah diekploitasi untuk pertambangan emas rakyat. 

Warga yang datang dari sejumlah daerah membuat lubang-lubang hingga 

kedalaman puluhan meter untuk mencari bebatuan yang terkandung emas 

didalamnya. Kini sebagian besar masyarakat sekitar lokasi pertambangan emas 

bekerja sebagai penambang tradisional di Gunong Ujeun. Jarak yang harus 

ditempuh untuk menuju lokasi pertambangan emas rakyat di Gunong Ujeun 

adalah sekitar 30 kilometer dari pusat Kecamatan Krueng Sabee. Dari jalan 

Calang-Meulaboh, dibutuhkan sekitar satu jam perjalanan untuk sampai di 

Gampong Panggong. Dari gampong tersebut para penambang harus berjalan kaki 

sekitar dua jam perjalanan untuk sampai diatas bukit. Dari kaki bukit, lokasi 

pertambangan berada pada ketinggian sekitar 500 Meter dengan tanjakan terjal.  

Jalan menuju lokasi pertambangan sejak tahun 2010 tergolong mudah 

untuk ditempuh, tidak seperti pada masa awal-awal pertambangan emas rakyat 

dibuka. Pada tahun 2006 wilayah pertambangan emas rakyat tersebut adalah 

wilayah hutan produksi yang jarang dilewati oleh manusia dan pada tahun 2008 

untuk menuju lokasi pertambangan bisa menghabiskan waktu enam jam 

perjalanan jika sedang musim kemarau dan pada saat musim hujan tiba, maka 

dibutukan waktu satu hari perjalanan untuk sampai di pengunungan atau lokasi 

                                                           
3  Eksploitasi yang dimaksud disini adalah proses penambangan atau proses pengambilan 

sumberdaya alam  
4Aminah, 2014, Kebijakan Pemerintah Aceh Jaya dalam Pengelolaan Tambang Emas Rakyat 

(Studi Kasus Pertambangan Emas di Kecamatan Krueng Sabee) Skripsi, Universitas Syiah 
Kuala, hlm, 37. 
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petambangan emas rakyat. Kondisi seperti ini berlangsung hingga tahun 2010.5 

Pada tahun 2014, tercatat enam titik lokasi pertambangan emas rakyat yang telah 

digali oleh masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Untuk lubang yang 

kedalamannya 300 meter telah mencapai ratusan lubang dan untuk lubang dengan 

kedalaman 10 meter telah mencapai ribuan lubang6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar I.1.  Peta Wilayah Pertambangan Emas Rakyat 

 

Peta diatas menunjukkan bahwa hampir semua area wilayah pertambangan 

yang mendapat rekomendasi dari Gubernur Aceh pada tahun 2010 tersebut 

merupakan wilayah hutan produksi, yang hingga saat ini belum mendapatkan izin 

dari Dinas Kehutanan Kabupaten Aceh Jaya untuk dijadikan sebagai wilayah 

pertambangan rakyat. Berbagai permasalahan terjadi diwilayah pertambangan 

                                                           
5Aceh Post, 2012, Bertaruh Nasib di Tambang Emas Gunung 

Ujeun,(http://atjehpost,com/read/2012/10/18/24674/83/3/Bertaruh-Nasib-di-Tambang-Emas-
Gunong-Ujeun) diakses tanggal 9 Maret 2015 jam 20: 20. 

6 Irwansyah, Kabid Pertambangan ESDM Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya, 
wawancara via Telepon, 07 Maret 2015 Jam 15: 20. 
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emas rakyat Kabupaten Aceh Jaya. Salah satu permasalahan yang terjadi yaitu 

adanya konflik antara masyarakat pendatang dengan masyarakat lokal.  

Masyarakat yang datang dari berbagai daerah yang juga melakukan 

penambangan di wilayah Gunong Ujeun baik yang sudah bergabung dengan 

koperasi-koperasi yang telah dibentuk diKecamatan Panga dan Kecamatan 

Krueng 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.  

Konflik yang terjadi di wilayah pertambangan Gunong Ujeun adalah 

timbul karena adanya kecemburuan sosial antar masyarakat pendatang dengan 

masyarakat lokal. Masyarakat pendatang ikut membuat lubang-lubang untuk 

menghasilkan emas dari bebatuan. Konflik juga sering muncul antara kedua 

masyarakat tersebut karena adanya perebubutan tempat untuk dijadikan sebagai 

tempat melakukan pertambangan. Sebelum adanya koperasi di dua kecamatan 

yaitu di Kecamatan Krueng Sabee dan di Kecamatan Panga, konflik antara 

masyarakat pendatang dan masyarakat Kabupaten Aceh Jaya sangat rentan terjadi.  

Pada tahun 2007 dan 2008 konflik yang terjadi antara masyarakat ini 

sangat sering terjadi, hampir disetiap bulannya konflik terus terjadi. Konflik 

tersebut terjadi hanya karena adanya kecemburuan sosial dari masyarakat lokal 

kepada masyarakat pendatang. Sebagian masyarakat pendatang mendapatkan 

keuntungan dari hasil tambangnya lebih besar daripada masyarakat lokal. Konflik 

pertambangan Gunong Ujeun ini sangat berbeda dengan konflik-konflik yang 

terjadi ditempat pertambangan lainnya. Jika ditempat lain konflik yang terjadi 
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dalam bentuk tindak kekerasan serta demo hingga menimbulkan korban dalam 

bentuk luka-luka atau bahkan tewas dari konflik tersebut. Namun, konflik yang 

terjadi di Gunong Ujeun tidak ada tindak kekerasan. 

Bentuk konflik yang terjadi di wilayah pertambangan emas Gunong Ujeun 

adalah konflik laten. Konflik laten merupakan konflik yang bersifat tersembunyi 

dan perlu diangkat ke permukaan agar dapat ditangani secara efektif. Situasi dan 

kondisi yang terjadi saat ini ialah, hubungan antara masyarakat lokal dan 

masyarakat pendatang telah mengalami peningkatan dalam hubungan yang cukup 

harmonis didalam melakukan aktivitas pertambangan diantara keduanya. Namun 

keharmonisan hubungan tersebut bukan berarti tidak ada sentimen negatif dari 

tiap anggota masayarakat.  

Ketika ada kesalahpahaman antara masyarakat lokal dan pendatang, tentu 

benih-benih konflik laten mulai timbul kembali. Masyarakat lokal mengganggap 

bahwa dirinya merupakan tuan rumah di wilayah pertambangan dan masyarakat 

pendatang hanya buruh yang mencoba untuk menguasai wilayah pertambangan 

tersebut. Meskipun sentimen negatif tersebut hanya diungkapkan oleh dua orang, 

tidak menutup kemungkinan anggota masyarakat yang lain juga merasakan hal 

yang sama yakni sentimen negatif terhadap masyarakat pendatang. Hubungan 

laten antara masyarakat lokal dengan masyarakat pendatang dapat digambarkan 

sebagai “api dalam sekam”. 

Kehidupan masyarakat yang terlihat stabil dan harmonis belum merupakan 

sebuah jaminan bahwa didalam masyarakat tidak terdapat permusuhan dan 

pertentangan. Kenyataan ini bisa ditemukan dalam masyarakat orde baru (orba). 

Masyarakat orba tampak harmonis, damai, dan kecilnya tingkat pertentangan 
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diantara anggota-anggota masyarakat baik dalam dimensi ekonomi, etnis, maupun 

agama. Akan tetapi dibalik stabilitas, keharmonisan, dan perdamaian tersebut 

ternyata terdapat konflik laten yang begitu besar. Hal ini dibuktikan pada masa 

orba dan struktur kekuasaannya runtuh, berbagai konflik laten dalam dimensi 

etnis, keagamaan dan separatisme merebak seperti jamur di musim hujan.7 

Jadi meskipun keadaan masyarakat lokal dan masyarakat pendatang di 

wilayah pertambangan Gunong Ujeun saat ini terlihat stabil dan harmonis, namun 

benih-benih konflik yang terpendam masih cukup melekat pada segelintir anggota 

masyarakat. Dan jika unsur-unsur laten tersebut tidak dapat ditangani dengan 

baik, maka hal tersebut kemungkinan akan berubah dari konflik laten menjadi 

konflik yang berujung pada kekerasan. 

Kasus konflik dapat dipandang sebagai proses sosiasi. Sosiasi bisa 

menciptakan asosiasi, yaitu para individu yang berkumpul sebagai kesatuan 

kelompok masyarakat. Sebaliknya, sosiasi juga bisa melahirkan disasosiasi yakni 

para individu mengalami interaksi saling bermusuhan karena adanya feeling of 

hostility secara ilmiah. Simmel juga menyatakan: “The actually dissociating 

elements are the cause of the conflict-hatred and envy, want and desire” (Unsur-

unsur yang sesungguhnya dari disasosiasi adalah sebab-sebab konflik kebencian 

dan kecemburuan, keinginan dan nafsu).8 

Konflik yang terjadi di Gunong Ujeun mampu diatasi dengan hadirnya 

koperasi-koperasi dari dua kecamatan yaitu Kecamatan Krueng Sabee dan 

Kecamatan Panga. Koperasi dari kedua kecamatan ini yang kemudian merekrut 

masyarakat pendatang untuk menjadi salah satu anggotanya dan para penambang 
                                                           
7 Novri, Susan, 2010, Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer, Jakarta: 

Kencana Prenata Media Group, hlm,100. 
8Simmel, dalam Novri, Susan, 2010, hlm, 47. 
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pendatang harus membayar iuran kepada pihak koperasi di setiap bulan. Hingga 

tahun 2013 koperasi pertambangan emas rakyat yang telah dibentuk di dua 

kecamatan adalah sebanyak 19 koperasi yaitu 11 koperasi di Kecamatan Krueng 

Sabee dan 8 koperasi di Kecamatan Panga.9 Namun koperasi-koperasi tersebut 

belum ada satupun yang mengantongi izin resmi untuk melakukan penambangan 

di wilayah Gunong Ujeun dan hingga saat ini masih dalam proses pengurusan izin 

menggali tambang. 

Dalam penelitian yang pernah dilakukan oleh Mahrudin yang berjudul 

“Konflik Kebijakan Pertambangan Antara Pemerintah dan Masyarakat di 

Kabupaten Buton”10 Dalam penelitian tersebut, Muhrudin menganalisis masalah-

masalah yang menjadi penyebab konflik, para aktor terlibat, dan sumber-sumber 

konflik yang terjadi dalam penambangan nikel di Kecamatan Telaga Raya 

Kabupaten Buton.  

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa konflik pertambangan di 

kabupaten Buton terjadi karena adanya kemandegan komunikasi antara 

perusahaan, masyarakat dan aparat pemerintah, dalam hal ganti rugi tanah, dan 

tanaman yang disebabkan oleh penambangan, dan secara politis tidak melibatkan 

masyarakat dalam proses perumusan kebijakan. Akibatnya, terjadi konflik antara 

masyarakat dengan perusahaan, dan antara masyarakat dengan pemerintah. Hal ini 

sangat berbeda dengan yang terjadi di Kabupaten Aceh Jaya. Karena di 

Kabupaten Aceh Jaya konflik yang terjadi di wilayah pertambangan bukan secara 

vertikal (antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat lokal) akan tetapi 

                                                           
9Aminah , Op. Cit, hlm, 36 
10 Muhrudin, “Konflik Kebijakan Pertambangan Antara Pemerintah Dan Masyarakat di Kabupaten 

Buton”, Jurnal Studi Pemerintahan, Volume 1 Nomor 1 Agustus 2010 
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konfliknya terjadi secara horizontal (antara masyarakat pendatang dengan 

masyarakat lokal). 

Di satu sisi, pertambangan emas rakyat di Gunong Ujeun memiliki 

dampak negatif yang sangat kompleks baik menimbulkan terjadinya konflik 

antara masyarakat pendatang dan masyarakat lokal serta melakukan pertambangan 

secara illegal yang dapat merusak alam, khususnya wilayah hutan produksi Aceh 

Jaya. Namun disisi lain, pertambangan emas rakyat tersebut mampu untuk 

meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat yang bekerja sebagai 

penambang emas. Masyarakat yang bekerja di pertambangan emas tersebut setiap 

harinya minimal mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,-00 (Seratus ribu 

rupiah) setiap harinya dan bahkan mencapai jutaan rupiah dalam sehari jika 

sedang beruntung. Ini tentu saja merupakan dampak yang positif yang dirasakan 

oleh masyarakat penambang. Hal ini juga mendapat pujian dari Bupati Aceh Jaya 

bahwa pertambangan rakyat di Gunong Ujeuen telah menaikkan pendapatan 

rakyat.11 

Jika dilihat dari relasi antara negara dalam hal ini pemerintah Kabupaten 

Aceh Jaya, terkait hal tersebut pemerintah Kabupaten Aceh Jaya hingga saat ini 

masih “diam” atau membiarkan pertambangan emas tersebut dikelola oleh 

masyarakat sendiri melalui adanya koperasi pertambangan rakyat. Pemerintah 

menganggap pertambangan emas tersebut ditemukan oleh masyarakat, jadi sudah 

selayaknya pertambangan tersebut juga dikelola oleh masyarakat. Pemerintah 

menilai bahwa pertambangan tersebut mampu membawa masyarakat Kabupaten 

                                                           
11 Serambi Indonesia, Senin, 21 November 2011 
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Aceh Jaya menjadi masyarakat yang sejahtera dengan mengekplorasi dan 

mengekploitasi pertambangan emas rakyat. 

Dalam menertibkan pertambangan emas rakyat di Gunong Ujeun tersebut, 

pemerintah Kabupaten Aceh Jayatelah membuat aturan berupa Peraturan Bupati 

(Perbup) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penataan Pertambangan Rakyat. Dalam 

aturan tersebut pemerintah sangat detail menyebutkan persyaratan-persyaratan 

yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang akan melakukan penambangan emas. 

Namun kondisi yang terjadi di lapangan masih sangat bertentangan dengan 

aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Jaya. 

Miris memang, jika dilihat dari sumber daya alam yang besar yang 

terdapat di Kabupaten Aceh Jaya khususnya di bidang pertambangan emas yang 

memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Seharusnya pemerintah Kabupaten Aceh 

Jaya mampu mengontrol praktik-praktik eksplorasi dan eksploitasi sumber 

dayaalam secara illegal dan dapat menjadikan berkah serta mensejahterakan 

masyarakat tanpa adanya konflik yang terjadi antara pendatang dengan 

masyarakat lokal.  

Jika pertambangan emas rakyat ini terus dijalankan tanpa 

memperhitungkan lingkungan sekitar. Kondisi tersebut akan berdampak luas serta 

bergeser pada situasi darurat ekologi atau bahkan dapat berujung pada konflik 

baru, seperti environmentally induced conflict. Kerusakan hutan akibat deforestasi 

akan menghasilkan kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS). Kerusakan DAS akan 

sangat mempengarui siklus air tanah dan permukaan, keterancaman 

keanekaragaman hayati, kemampuan menyerap karbon, dan sebagainya. 
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Kerusakan demi kerusakan lingkungan ini ketika bersinergi dengan faktor sosial, 

ekonomi, dan politik dapat mendorong terjadinya konflik kekerasan.12 

Jadi, jika masyarakat terus menerus mengekploitasi sumber daya alam 

yang ada di Gunong Ujeun dengan merusak hutan dan penggunaan merkuri untuk 

membersihkan atau memisahkan antara bebatuan dengan kandungan emas secara 

berlebihan juga akanmenyebabkan rusaknya lingkungan yang parah terutama 

merusak DAS Krueng Sabee dan Panga. Terutama masyarakat lokal yang masih 

menggunakan air sungai Krueng Sabee dan Panga sebagai air bersih untuk 

penggunaan sehari-hari. Sebelum penambangan emas dan penggunaan merkuri 

dilakukan oleh masyarakat penambang, air sungai Krueng Sabee dan Panga 

merupakan air yang sangat jernih dan bisa langsung diminum tanpa harus 

dimasak.  

Namun sejak adanya penambangan emas di Gunong Ujeun, air sungai 

Krueng Sabee yang bersih dan bening kini berubah menjadi air yang keruh dan 

sangat berbahaya jika dikonsumsi karena DAS Krueng Sabee tersebut telah 

tercemar dan banyak mengandung merkuri. Ikan-ikan yang terdapat di sungai juga 

tidak dapat dikonsumsi lagi. Menurut Homer-Dixon (1999) Terdapat tiga level 

sumber ketidakamanan lingkungan yang mendorong kearah kelangkaan 

lingkungan (environmental scarcity). Kelangkaan lingkungan tersebut jika 

berinteraksi dengan efek-efek sosial politik dapat melahirkan konflik kekerasan 

(lihat gambar 2). 

 

 

                                                           
12 Ucu, Martanto, dalam Paper Seminar International “Center for Peace and Conflict Resolution”, 

Syiah Kuala University, Banda Aceh, 12 Novermber 2009. 
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Gambar I.2.  Model Kerangka Kerja 

 

Ketidakamanan lingkungan ini dirasakan oleh kelompok masyarakat 

marginal. Mereka adalah kelompok yang tinggal di sekitar area wilayah 

pertambangan emas rakyat yang mengambil air bersih dari sungai Krueng Sabee 

dan Panga yang telah tercemar. Akibat limbah usaha pengelolaan pertambangan 

emas, sungai-sungai yang terdapat di Kecamatan Krueng Sabee dan Kecamatan 

Panga sudah tidak layak untuk di gunakan lagi sebagai air bersih. 

Pada tahun 2009, pihak pemerintah Kabupaten Aceh Jaya telah 

mengunjungi lokasi pertambangan emas di Gunong Ujeun, Tim ini melakukan 

survei dan peninjauan ke lokasi tambang yang selama ini diserbu ribuan penggali 

batu emas. Selain ke Gunong Ujeuen, mereka juga melakukan peninjauan di 

kawasan usaha pengelola batu emas guna meneliti terhadap dampak kandungan 
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dst) 

Sumber-Sumber Institusional 
(kebijakan pengelolaan hutan, AMDAL, 

transmigrasi, tata ruang, dst) 

Sumber-Sumber Struktural 
(gender bias, diskursus pembangunan, 
structural adjustment programs, dst) 

Kelangkaan 

Lingkungan (Supply, 

Demand, Structural) 
Efek-Efek Sosial 

Konflik 

Kekerasan 
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merkuri yang mulai tercemar sungai Krueng Sabe, akibat limbah usaha pengelola 

batu emas.13 

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.14 Bila 

kondisi ini terus dibiarkan, dikhawatir akan berdampak buruk terhadap 

lingkungan dan kesehatan masyarakat yang menetap di DAS tersebut. Hal ini 

tentu saja menyebabkan terjadinya konflik kekerasan. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis menganggap bahwa permasalahan 

mengenai pertambangan emas rakyat di Gunong Ujeun Aceh Jaya sangat menarik 

jika dikaji dari perspektif ilmu politik. Terutama terkait peran koperasi dalam 

memediasi konflik yang terjadi di wilayah pertambangan emas rakyat. Oleh 

karena itu, penulis akan melakukan penelitian yang berjudul “Politik 

                                                           
13 Serambi Indonesia, 11 Juli 2009 
14 Serambi Indonesia, 18 Juni 2009 
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Pertambangan Emas Rakyat (Studi Kasus Konflik Pertambangan Emas Di 

Gunong Ujeun Aceh Jaya)” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengapa proses eksploitasi pertambangan emas di Gunong Ujeun 

menimbulkan konflik sosial? 

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? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

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. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Akademis 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya 

pengembangan, penguatan teori terkait kajian lingkungan sumberdaya 

alam yang dapat menimbulkan konflik baik konflik laten maupun konflik 

yang berujung dengan kekerasan. Selain itu juga diharapkan dapat menjadi 

penambahan teori atau bahan diskusi akademik terkait konflik sumberdaya 

pertambangan sehingga sumberdaya tersebut dapat dikelola dengan baik 

tanpa merusak lingkungan dan tanpa menimbulkan konflik kekerasan. 

 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Dengan adanya penelitian ini, dapat dijadikan masukan bagi 

pemerintah Kabupaten Aceh Jayaselaku yang menjalankan amanat yang 

dipikulnya untuk membangun daerah khususnya dalam bidang membuat 

dan mengimplementasikan suatu kebijakan atau keputusan dalam 

pengelolaan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat Kabupaten Aceh Jaya. Selain itu juga dapat menjadi masukan 

kepada koperasi-koperasi dan kepada pihak pemberdayaan masyarakat 

maupun pihak-pihak lainnya yang berkaitan dengan pertambangan emas 

rakyat agar mampu menangani konflik yang terjadi antara masyarakat 

pendatang dan masyarakat lokal agar tidak terjadi konflik kekerasan 

sehingga penambangan emas rakyat di wilayah Gunong Ujeun berjalan 

dengan baik dan dapat dinikmati hasilnya. 
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