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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Dalam aktivitas sehari hari Masyarakat melakukan berbagai aktivitas dalam 

rangka untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri. demi terciptanya equlibrium dalam 

keluarga dan lingkungan berbagai cara harus dilakukan untuk mendapatkan 

pekerjaaan yang bisa menghasilkan. Secara harfiah sudah dijelaskan bahwa 

individu secara umum harus mencukupi kebutuhan hidup dirinya sendiri dan orang 

lain agar bisa berfungsi dalam keluarga maupun masyarakat1. 

Berbagai macam upaya sudah dilakukan untuk peningkatan pendapatan 

guna tercukupinya kebutuhan dasar, dalam beberapa dekade ini terjadi beberapa 

kebijakan yang dikeluarkan oleh negara dalam rangka untuk mengatur masyarakat 

agar bisa mendapatkan kesejahteraan yang layak. Salah satu regulasi yang 

dikeluarkan dengan diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang 

pemerintah daerah, maka secara simbolik Otonomi Daerah mulai diberlakuan di 

Indonesia. Otonomi Daerah adalah Hak, Wewenang, dan Kewajiban Daerah 

Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. 

Otonomi Daerah berasal dari kata Otonomi dan Daerah, sehingga dapat diartikan 

sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat 

aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan Daerah adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Pelaksanaan Otonomi 

                                                           
1 Soekanto, Soerjono. 2013 . Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 147. 
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Daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan 

globalisasi  yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan 

yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, 

memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-

masing. 

Dengan regulasi pelaksanaan otoda di Indonesia kekuasaan pengeolaaan 

SDA di daerah merupakan wewenang aparatur pemerintah daerah, dikelola untuk 

mewujudkan keadilan sosial bersama. Pemerintah daerah yang diberikan amanah 

untuk pengelolaan segala sesuatu potensi yang ada di daerah untuk taraf 

kesejahteraan masyarakat yang lebih baik, diharapkan pengelolaan yang dilakukan 

daerah bisa maksimal dan berdampak kepada pembangungan serta pendapatan 

ekonomi masyarakat. Sebagai pemangku kebijakan di setiap daerah, kepala daerah 

sebagai pemegang kekuasaan di daerah harus benar-benar mengelola serta 

membuat peraturan daerah terkait segala jenis aktivitas pengelolaan kekayaan 

sumber daya alam, agar tidak ada pihak yang melakukan sabotase kewenangan 

untuk kepentingan pribadi, dalam pelaksanaan sistem otoda harus dikembalikan 

lagi ke masyarakat, jangan sampai masyarakat dirugikan dan harus menanggung 

dampak berkepanjangan akibat lemahnya mentalitas pejabat daerah. 

Namun seiring dengan pelaksanaan otoda di Indonesia muncul beberapa 

masalah baru dalam daerah dimana terjadi sabotase kewenangan pemerintah daerah 

melalui pejabat setempat yang melakukan eksploitasi terhadap SDA yang ada di 

daerah tanpa memperhatikan kondisi masyarakat di daerah tersebut. dengan 

legitimasi kekuasaan yang ada, para kepala daerah dengan kekuatan yang ada di 
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birokrasi mencari investor untuk menggadaikan kekayaan alam di daerah, hal ini 

sudah menjadi langkah beberapa kepala daerah di indonesia. Praktik demokrasi di 

indonesia yang cukup mahal, membuat tingkat KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) 

sangat tinggi, apalagi setelah adanya otoda yang memberikan kepala daerah sebagai 

pemegang kekuasaan yang tinggi. Biaya pencalonan yang sangat tinggi, belum lagi 

mahar politik yang diminta partai, membuat kepala daerah setelah menjabat 

menggandeng investor dengan menggadaikan kekayaan alam di daerahnya, 

sehingga pemerintah daerah yang seharusnya dapat mengelolanya dengan baik 

justru tidak bisa, jelas dalam hal ini masyarakat sangat dirugikan sehinga 

berdampak pada peningkatan kemiskinan di setiap daerah. Praktik ini sudah 

menjadi domain dalam berpolitik, seharusnya sumber daya yang dijadikan  sumber 

utama guna menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD)  nyatanya tidak berjalan 

secara optimal. pemerintah daerah hanya menerima beberapa persen dari kontrak 

yang dibuat dengan pihak investor, seharusnya apabila dikelola sendiri dengan 

benar oleh pemerintah daerah bisa menunjang pendapatan daerah serta merekrut 

masyarakat sekitar sebagai pekerja, hasilnya dapat direalisasikan ke dalam 

pembangunan sarana dan infrastruktur di daerah sehingga berguna bagi masyarakat. 

Praktik antara kepala daerah dan investor dalam pengelolaan sumber daya alam di 

indonesia sudah sangat merugikan untuk masyarakat. Karena menguntungkan 

beberapa oknum yang memiliki tujuan untuk memperkaya diri sendiri. 

Seperti yang terjadi di Kabupaten Lumajang, daerah dengan kualitas pasir 

besi terbaik di indonesia, persebaran lokasi tambang yang tersebar mulai dari 

Kecamatan Pronojiwo, Candipuro, Pasirian sampai Kecamatan Yosowilangun, jika 

dikelola dengan baik akan berdampak pada pendapatan ekonomi masyarakat di 
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kawasan tambang. Jutaan ton pasir yang menjadi kekayaan alam di Kabupaten 

Lumajang nyatanya tidak memberikan peningkatan kesejahteraan sosial  

masyarakat. Selama ini Pasir besi di Kabupaten Lumajang dikuasi oleh pihak 

swasta yaitu PT Mutiara Halim, sebagai pihak swasta yang sudah melakukan 

kontrak dengan Bupati Lumajang, Shahrojad Masdar selama 10 tahun, sehingga 

segala aktivitas pengelolaan tambang pasir besi di seluruh kawasan Kabupaten 

Lumjang dimonopoli oleh PT Mutiara Halim, Setiadi Laksono sebagai pemilik 

Perusaahaan tambang pasir ini sudah bermitra dengan Pemkab Lumajang sejak 

lama.2 pada saat momentum pilkada Kabupaten Lumajang tahun 2008 Setiadi 

Laksono yang mensupport Sahrojad Masdar untuk maju dalam pilbup Lumajang , 

dukungan dalam bentuk moril serta materi sudah diberikan, dengan harapan setelah 

Sahrojad Masdar terpilih jadi bupati, perpanjangan  kontrak pengelolaan Tambang 

Pasir besi bisa diperpanjang, benar saja setelah dilantik menjadi bupati, Sahrojad 

Masdar langsung menerbitkan surat perpanjangan kontrak pengelolaan pasir besi 

dengan pihak PT Mutiara Halim selama 10 tahun, jelas saja ini sangat 

menguntungkan bagi Setiadi Laksono dan koloninya. 

Akibat pengelolaan pasir yang dikelola PT Mutiara Halim selaku investor 

pasir di Kabupaten Lumajang berbuntut masalah yang panjang dengan masyarakat 

yang bermukim di kawasan tambang pasir , karena kecemasan warga masyarakat 

daerah lokasi tambang mulai dari Kecamatan Pronojiwo sampai Kecamatan 

Yosowilangun  yang notabene jarak pemukiman meraka sangat dekat dengan 

wilayah pantai. Muncul konflik berkepanjangan yang dibenturkan oleh masyarakat 

                                                           
2 Gunawan. “Pengusaha Pasir yang dekat dengan Bupati Lumajang (Online) 
https://www.jpnn.com/news/ini-nama-pengusaha-pasir-yang-dikenal-dekat-dengan-para-
petinggi-di-lumajang?page=2 (diakses 04 Maret 2008) 

https://www.jpnn.com/news/ini-nama-pengusaha-pasir-yang-dikenal-dekat-dengan-para-petinggi-di-lumajang?page=2
https://www.jpnn.com/news/ini-nama-pengusaha-pasir-yang-dikenal-dekat-dengan-para-petinggi-di-lumajang?page=2
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setempat, dimana terjadi perpecahan antara masyarakat desa, di satu sisi bekerja 

sebagai penambang pasir, di sisi lain bekerja sebagai petani yang lahannya digerus 

habis dan tidak subur lagi akibat aktivitas pertambangan di kawasan pesisir pantai. 

Sehingga konflik yang terjadi dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi masyarakat 

akibat eksploitasi secara besar-besaran yang sangat merugikan petani di kawasan 

lokasi pantai selatan Lumajang. 

Selama beberapa tahun ini sering terjadi bentrok antara warga satu desa 

yang berptofesi sebagai penambang dan sebagai petani, salah satunya yang terjadi 

pada bulan maret 2013 di Desa Bagu Kecamatan Pasirian yang berdampak pada 

pembakaran alat-alat berat milik PT Mutiara Halim sehingga Pemkab Lumajang 

langsung menghentikan proses penambangan di kawasan Desa Bagu3. Karena 

dikhahwatirkan berujung konflik yang semakin besar, ironisnya penambangan 

tersebut cacat hukum karena tidak ada izin yang jelas dari Pemkab Lumajang. 

Kabupaten Lumajang sempat menjadi perhatian Pemerintah Pusat dengan 

adanya kasus pembantaian para petani yang menolak Penambangan pasir di 

Kabupaten Lumajang, yang sempat menjadi berita Nasional dan Internasional 

akibat peristiwa ini. Beberapa petani dibantai secara keji oleh masyarakat pro 

tambang atas suruhan dari Kepala Desa Selok Awar-Awar yang menguasai 

tambang pasir di Kawasan Watu Pecak, Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan 

Pasirian, Kabupaten Lumajang. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 26 September 

2015 dimana Forum Masyarakat Anti Tambang (FORMAT) yang dibentuk oleh 

                                                           
3 Ikawati. “Tambang Pasir berdarah di Lumajang”(Online) 
https://nasional.tempo.co/read/704419/tambang-pasir-berdarah-di-lumajang-ada-15-konflik-
serupa (diakses 02 Maret 2013) 

https://nasional.tempo.co/read/704419/tambang-pasir-berdarah-di-lumajang-ada-15-konflik-serupa
https://nasional.tempo.co/read/704419/tambang-pasir-berdarah-di-lumajang-ada-15-konflik-serupa
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petani Desa Selok Awar-Awar, dengan tujuan melakukan pelaporan  kegiatan 

penambangan pasir besi yang merusak areal sawah petani, selanjutnya melakukan 

penghentian truck pasir yang lewat di sekitar rumahnya serta menyebarkan 

selebaran penolakan pertambangan pasir. Kawasan pertambangan Pasir Besi 

Kawasan Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian merupakan Kawasan yang 

dikuasai Kepala Desa Hariono yang saat ini dihukum 20 tahun atas kasus 

pembantaian aktivis anti tambang.4 Para petani yang gigih menolak pertambangan 

merupakan korban dari lahan mereka yang disabotase oleh  PT Mutiara Halim dan 

penambang pasir sehingga lahan mereka tidak bisa ditanami lagi dan ekosistem di 

sekitarnya menjadi rusak. Namun dengan tujuan kepentingan pribadi Kades 

Hariono dengan legitimasi jabatannya melakukan kriminalisasi dan intimidasi 

terhadap masyarakat anti tambang dengan cara menyewa preman yang tergabung 

dalam tim 12 yang merupakan orang kepercayaannya, serta mereka yang 

melakukan backup pengamanan di sekitar tambang apabila ada masalah yang 

serius. Melalui Forum Masyarakat Anti Tambang, Desa  Selok Awar-Awar yang 

diketuai oleh Salim Kancil membuat  laporan atas  pemberhentian ativitas 

penambangan pasir di Desa Selok Awar-Awar dengan menyurati Pemerintah Desa, 

Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi, namun tidak ada jawaban dan dibiarkan saja. 

Pernah meyurati Bupati Lumajang As’at Malik untuk menghentikan aktivitas 

pertambangan, tidak ada kejelasan dan tidak ada jawaban dari pemerintah setempat. 

Bentuk intimidasi sudah dilaporkan ke Polsek Pasirian dan diteruskan ke Polres 

Lumajang, upaya ini sama aja dan tidak membuahkan hasil dan tidak ada 

                                                           
4 Nirmala, Ronna. Kronologi Pembantaian Salim Kancil”(Online) 
“https://beritagar.id/artikel/berita/kronologi-penganiayaan-dan-pembunuhan-salim-kancil 
(diakses 28 September 2015) 
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penindakan yang jelas atas laporan tersebut. Sampai pada puncaknya akibat 

melakukan blokade truk pengakut pasir besi di jalan sekitar Pantai Watu Pecak, 

para aktivis dengan gigih berani melakukan aksi blokade yang berujung pada 

penjemputan Salim Kancil dan Tosan di rumahnya masing-masing, kemudian 

dibawa ke Balai Desa Selok Awar-Awar, untuk diintrograsi oleh tim 12 atas 

suruhan Kades Hariono, pada akhirnya mereka dianiaya dengan cara disetrum dan 

dipukuli secara beramai ramai, dan ditinggalkan di kawasan menuju Pantai Watu 

Pecak, akibat aksi ini salim kancil meninggal dunia dan tosan masih bisa 

diselamatkan meskipun mendapatkan luka yang serius. 

Masyarakat Desa Selok Awar-Awar sebelum adanya tambang pasir hidup 

dengan aman dan damai sebagai petani dan pedagang, namun seiring adanya 

tambang pasir besi, mata penceharian mereka mulai mengalami penurunan akibat 

lahan mereka yang dikeruk untuk diambil pasirnya guna kepentingan individu. 

Masyarakat yang dulunya sejahtera dengan bertani kini tidak punya lahan untuk 

bercocok tanam, sehingga timbul problematika baru yang berujung pada konflik 

berkepanjangan di masyarakat. Menurut Simmel memandang bahwa konflik 

pertikaian  sebagai gejala yang tidak mungkin dihindari dalam masyarakat. Struktur 

sosial dilihatnya sebagai gejala yang mencakup berbagai proses asosiatif dan 

disosiatif yang tidak mungkin terpisah- pisahkan, namun dapat dibedakan dalam 

analisis5. Konflik yang terjadi di Desa Selok Awar-Awar merupakan proses tidak 

tertatanya sistem yang baik mulai dari regulasi yang dilakukan serta pengawasan 

dari aparat penegak hukum, terjadi disposisi antara investor dan pemangku 

                                                           
5 Soekanto, Soerjono. 2013 . Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 278. 
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kepentingan dengan rakyat dijadikan sebagai kambing hitam untuk berkonflik, 

sengaja diciptakan untuk menguntungkan salah satu pihak, menurut Midgley 

Konflik terjadi karena kesemerawutan kebijakan yang tidak bisa mewakili 

partisipasi masyarakat serta pembangunan sosial masyarakat yang tidak bisa 

terwujud akibat kesenjangan dan dinamika ekonomi dalam masyarakat6. 

Menurut Laporan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 

penambangan di kawasan Desa Selok Awar-Awar dilakukan mulai tahun 2012 

dengan setiap harinya 200 truk melakukan aktivitas pertambangan, pada saat itu 

harga pasir Rp.400.000,000 per truk, dalam satu hari perputaran uang di kawasan 

tambang Rp.80.000.000,000, jika dihitung rata-rata mulai tahun 2012 sampai tahun 

2015 perputaran uang di kawasan tambang Rp.87.600.000.000,000, data laporan 

BPKP potensi kerugian negara selama 3 tahun mencapai 87 miliar rupiah7. Ini 

merupakan kalkulasi dari satu tambang saja, padahal di kawasan Kabupaten 

Lumajang memiliki 64 peta kawasan Tambang pasir yang tersebar di beberapa 

Kecamatan di Kabupaten Lumajang, belum lagi penarikan retribusi kendaraan truk 

yang melewati kawasan Desa SelokAwar-Awar sebesar Rp.30.000,00 setiap truk, 

jika dihitung setiap hari ada 200 truk yang lewat, dari retribusi saja perputaran uang 

mencapai Rp.6.000.000,000 setiap hari, jika dihitung mulai tahun 2012-2015 

sebesar Rp.6.570.000.000,000.8 retribusi tersebut tidak jelas dalam proses 

                                                           
6 Sahid, Komarudin. 2015. Memahami Sosiologi Politik. Bogor: Ghalia Indonesia.  
7 Rahayu, Heni. “Perputaran Uang di Tambang Pasir Lumajang”. (Online) 
http://www.benarnews.org/indonesian/berita/tambang-pasir-11052015122300.html (diakses 11 
Oktober 2015) 
8 Rahayu, Heni. “Perputaran Uang di Tambang Pasir Lumajang”. (Online) 
http://www.benarnews.org/indonesian/berita/tambang-pasir-11052015122300.html (diakses 11 
Oktober 2015) 
 

http://www.benarnews.org/indonesian/berita/tambang-pasir-11052015122300.html
http://www.benarnews.org/indonesian/berita/tambang-pasir-11052015122300.html
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pengelolaannya, karena dikelola oleh tim 12 yang dibentuk oleh Kades Hariono, 

padahal jika dialokasian kepada pembangunan sarana dan prasaranan akan 

berdampak pada kemajuan desa, dari retribusi serta penambangan pasir di kawasan 

Desa Selok Awar-Awar negara berpotensi rugi hingga 95 miliar rupiah. Ini 

merupakan kerugian dari satu tambang saja, padahal di kawasan Kabupaten 

Lumajang ada 64 titik kawasan tambang pasir besi, Sungguh ironis, karena data 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lumajang tahun 2015 jumlah PAD yang 

masuk ke Pemerintah Kabupaten Lumajang hanya sebesar 5 miliar rupiah. Angka 

yang cukup kecil mengingat kerusakan alam yang diakibatkan oleh aktivitas 

pertambangan sangat merugikan masyarakat, seharusnya jika dikelola dengan baik 

oleh Pemkab Lumajang bisa menggenjot peningkatan PAD Kabupaten Lumajang9. 

Konflik di Desa Selok Awar-Awar memicu terjadinya pembentukan dua 

buah kelompok yang saling serang yaitu antara masyarakat pro tambang dan 

masyarakat anti tambang, masyarakat pro tambang merupakan masyarakat yang 

bekerja di pertambangan sekitar Pantai Watu Pecak dan tidak memiliki lahan 

persawahan, sehingga menggantungkan hidup melalui aktivitas pertambangan, 

selanjutnya masyarakat anti tambang yaitu masyarakat yang lahannya dieksploitasi 

oleh investor serta lahannya dikeruk pasir besinya sehingga lahan rusak dan tidak 

bisa ditanami. Pada studi ini masyarakat terbagi menjadi dua kelompok dalam satu 

desa sehingga rentan terjadi konflik berkelanjutan apabila tidak ada solusi dari 

Pemerintah maupun regulasi yang jelas terkait optimalisasi pemanfaatan pasir besi 

di kawasan Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang. 

                                                           
9 Mujiyanto.”Laporan PAD Kabupaten Lumajang Tahun 2015”. (Online) 
https://lumajangkab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/81. (diakses 2 Februari 2016) 

https://lumajangkab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/81
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Dibutuhkan campur tangan dari seluruh elemen masyarakat mulai dari tokoh 

masyarakat hingga instansi terkait guna menciptakan stabilitas di Desa Selok Awar-

Awar pasca konflik dua lapisan masyarakat. Bentuk pengelolaan harus terus 

dilakukan degan memanfaatkan warga asli Desa Selok Awar-Awar sebagai 

pengelola tambang untuk memenuhi kebutuhan pribadi, serta proses penambangan 

pasir besi tidak boleh dilakukan di bibir pantai karena berdampak pada abrasi pantai 

dan ekosistem yang rusak dan lahan tidak subur lagi. Selanjutnya aparatur 

pemerintah desa harus tanggap apabila terjadi eksploitasi kawasan pantai untuk 

segera dilaporkan kepada instansi terkait, disini pemerintah desa harus melakukan 

pembangunan sosial terhadap masyarakat dengan melakukan proses pendampingan 

yang dinamis dengan berbagai macam gagasan untuk perubahan sosial masyarakat, 

selanjutnya pembangunan sosial harus berdampak pada peningkatan ekonomi 

masyarakat secara seimbang.  

 Praktik ini harus terus diawasi oleh Pemkab Lumajang dengan 

memberlakukan teken kontrak dengan investor terutama PT Mutiara Halim, agar 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa optimal dari penambangan pasir besi, retribusi 

lalu lalang kendaraan pasir harus diatur dalam Perda agar mendapatkan kejelasan 

dan tidak cacat hukum dalam penarikan retribusi dari pasir besi, karena dampak 

yang ditimbulkan akibat lalu lalang kendaraan pasir adalah jalannya yang rusak 

seperti di Kawasan Jalan Provinsi mulai dari Kecamatan Pasirian sampai 

Kecamatan Tempeh yang banyak lubang dan berdebu akibat aktivitas 

pertambangan pasir. 
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Untuk menciptakan kondisi yang stabil di Desa Selok Awar-Awar harus 

dilakukan mediasi antara semua golongan mulai dari petani dan penambang pasir 

besi difasilitasi oleh pemerintah desa, Pemkab dan aparat penegak hukum dengan 

melakukan teken MOU agar tidak melangggar UU No. 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan, harus melakukan maping sosial terhadap kawasan khusus 

pertambangan dan kawasan hijau untuk pertanian, sehingga dua kelompok 

masyarakat bisa bekerja secara berdampingan dan tidak memicu konfik secara 

berkelanjutan karena berdampak pada jatuhnya korban jiwa. Dalam menciptakan 

keharmonisan dalam sebuah struktur tatanan masyarakat dibutuhnya Stageholder 

sebagai pemangku kebijakan yang berafiliasi pembelaan kepada hak-hak 

masyarakat Desa Selok Awar-Awar, pengelolaan pasir besi yang merusak kawasan 

Watu Pecak karena pertambangan dilakukan menggunakan alat berat yang merusak 

kawasan persawahan di sekitar Pantai Watu Pecak. Mayoritas masyarakat Desa 

Selok Awar-Awar bekerja sebagai pekerja di tambang pasir, namun tidak semua 

pekerja berasal dari desa tersebut, apabila pertambangan menggunakan  alat-alat 

tradisional serta tidak menambang kawasan hijau yaitu di wilayah persawahan 

maka terdapat dua lapangan kerja yang saling menguntungkan, di satu sisi petani 

bisa menggarap areal persawahannya, sisi lain penambang bisa menambang pasir 

besi di kawasan Watu Pecak sesuai areal tambang yang sudah ada dan tidak 

merusak areal pertanian. Aturan ini harus diatur dalam kebijakan desa melalui 

Peraturan Desa bahwa penambangan tidak boleh menggunakan peralatan modern 

karena berdampak kepada rusaknya lahan pertanian di kawasan Pantai Watu Pecak, 

volume keluar masuk kendaraan harus dilakukan pembatasan agar penambangan 

pasir besi bisa dikontrol dan tidak berlebihan,para pekerja diutamakan warga Selok 
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Awar-Awar sebagai masyarakat kawasan pertambangan,agar upaya peningkatan 

kesejahteran masyarakat bisa terangkat, karena dampak yang ditimbulkan oleh 

adanya penambangan pasir walaupun dengan cara manual tetap dirasakan seperti 

banyak debu serta infrastruktur jalan yang bisa rusak. 

Peningkatan kesejahteraan masyarakat harus mencerminkan semua 

penduduk tanpa meguntungkan salah satu pihak saja, karena pembangunan sosial 

tidak menfokuskan pada orang-orang yang mempunyai tujuan memperkaya diri 

sendiri, aspek dalam pembangunan sosial harus diperhatikan dalam pengeleolaan 

penambangan pasir besi guna menunjang peningkatakan Welfare State masyarakat 

Desa Selok Awar-Awar. Pembangunan sosial memiliki cakupan yang sangat luas, 

potensi pendidikan disini diperlukan untuk meredam konflik antara penambang, 

dan masyarakat bisa lebih selektif dalam membaca situasi serta mempertimbangkan 

segala sesuatu dengan matang dan maksimal. Tujuan dalam pembangunan sosial 

yaitu pendekatan pembangunanan yang berpusat pada manusia sehingga terjadi 

kesamaan antara hak dan kewajiban manusia sehingga adanya upaya untuk 

meningkatkan taraf hidup masyarakat, dengan menfokuskan pada pemberdayaaan 

dan pembangunan manusia itu sendiri. dalam kaitan antara pembangunan sosial di 

Desa Selok Awar-Awar berkaitan dengan potensi ekonomi masyarakat, menurut 

Payne menjelaskan pembangunan harus melegitimasi seluruh kepentingan 

masyarakat, dimana terjadi persamaan persepsi dan regulasi yang jelas dalam 

tahapan menciptkan stabilitas dalam masyarakat Desa Selok Awar-Awar10. 

Beberapa tahapan pembangunan sosial guna menciptakan stabilitas masyarakat 

                                                           
10 Sritua, Arif. 1998. Teori dan Kebijakan Pembangunan. Jakarta: Cides, hlm. 23. 
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Desa Selok Awar-Awar harus terus dibina secara berkelanjutan agar masyarakat 

hidup dengan aman dan damai, saling menghargai satu sama lain, serta bekerja 

sesuai keahlian masing-masing. Tanpa ada lagi sabotase dari beberapa oknum yang 

tidak bertanggung jawab, diharapkan kerjasama antar tokoh masyarakat, pemdes, 

investor, aparat penegak hukum agar terciptanya perubahan sosial pada masyarakat. 

Desa Selok Awar-Awar pasca konflik antara masyarakat pro dan anti tambang guna 

terciptanya stabilitas masyarakat desa serta terjadinya pembanguan sosial guna 

meningkatkan tarap hidup masyarakat Desa Selok Awar-Awar. Pada saat ini setelah 

terjadi kesepakatan dengan seluruh elemen masyarakat terkait dengan 

penambangan pasir secara manual, terjadi perubahan secara sosial dan ekonomi 

dalam masyarakat, tidak ada konflik serta konsesus yang memecah belah 

masyarakat, masyarakat saat ini hidup damai dan saling menghormati antara petani 

dan penambang pasir, kehidupan sosial mereka juga lebih terjamin, begitu juga 

dengan kerusakan lingkungan tidak begitu menghawatirkan karena pertambangan 

dilakukan secara manual serta sudah dipetakan antara kawasan pertambangan dan 

pertanian.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam proposal skripsi 

ini adalah : 

1. Bagaimana optimalisasi pengeloaan SDA pasir besi pasca konflik sosial di Desa 

Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang ? 
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2. Bagaimana dampak pengelolaan pasir besi secara manual terhadap peningkatan 

Kesejahteraan sosial  Masyarakat Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, 

Kabupaten Lumajang ? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Penelitian yang berjudul “Optimalisasi Pengelolaaan SDA Tambang Pasir 

Besi Pasca Konflik sosial untuk peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat (studi 

pada masyarakat Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten 

Lumajang) ini bertujuan untuk : 

1. Menjelaskan pengeloaan SDA pasir besi pasca konflik sosial di Desa Selok Awar-

Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang. 

2. Menjelaskan dampak peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat Desa Selok 

Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang pasca penambangan 

dilakukan secara manual. 

D.  Kegunaan Penelitian  

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara 

akademis maupun praktis sebagai berikut: 

1.  Manfaat Akademis Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

menjadi referensi pembaca berkaitan dengan Optimalisasi Pengelolaaan SDA 

Tambang Pasir Besi Pasca Konflik sosial untuk peningkatan kesejahteraan sosial 

masyarakat (studi pada masyarakat Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, 

Kabupaten Lumajang). 
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2. Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca untuk

dijadikan sebagai referensi dan perbandingan informasi Optimalisasi Pengelolaaan

SDA Tambang Pasir Besi Pasca Konflik sosial untuk peningkatan kesejahteraan

sosial masyarakat (studi pada masyarakat Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan

Pasirian, Kabupaten Lumajang).

E. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun untuk penulisan skripsi ini, peneliti memiliki batasan ruang lingkup

penelitian yaitu :

1. Konflik antara masyarakat pro tambang dan anti tambang didasari oleh faktor

ekonomi akibat pendapatan menurun pasca lahan persawahan yang rusak.

2. Penambangan Pasir Besi dilakukan secara Ilegal sehingga Berpotensi merugikan

Negara dan Masyarakat.

3. Eksploitasi Sumber Daya Alam pasir besi melahirkan dua kelompok pro dan kontra,

yaitu masyarakat anti tambang dan pro tambang.

4. Penambangan pasir besi secara manual meredam terjadinya konflik antara

penambang pasir besi dan petani di Desa Selok Awar-Awar.


