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ABSTRAK

Usaha galian C pada dasarnya memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat di sekitar proyek
galian tersebut. Kegiatan ini membuka lapangan kerja bagi mereka sehingga dapat menambah
penghasilan untuk meningkatkan ekonomi keluarganya. Berbagai jenis pekerjaan tersedia seperti
mengumpulkan batu, pasir, koral, ngosek (meratakan pasir di atas truk), dan sebagainya yang dapat
dilakukan oleh laki-laki ataupun para wanita. Hasilnya dapat dirasakan secara langsung, karena pada
saat itu juga jasa dari kerjanya dapat diterima. Di sisi lain, kegiatan galian C di desa Peringsari dan
desa Sebudi membawa dampak yang sangat luas terhadap kehidupan masyarakat setempat. Positifnya
sangat dirasakan dalam bentuk peningkatan ekonomi keluarga, negatifnya hancurnya lingkungan hidup
di lokasi galian dan rusaknya jalan yang dilalui truk-truk pengangkut material. Jalan yang rusak dilalui
truk-truk pengangkut material mengakibatkan rawan kecelakaan bagi pengendara kendaraan kecil
seperti mobil dan sepeda motor. Terjadinya ekspansi atau perluasan penggalian ke lahan-lahan yang
masih produktif dan hilangnya nuansa pedesaan yang identik dengan ketenangan berubah menjadi
kebisingan akibat lalu-lalangnya truk-truk besar pengangkut material.
Kata kunci : Galian C, Peningkatan ekonomi, Ekspansi galian, Kerusakan lingkungan.

ABSTRACT

Sands excavation was basically effort a positive contribution to the community around this excavation
project. This activity provides employment for them so as to increase of family economic. Various types
of jobs available in this project like collecting rocks, sand, coral, ngosek (leveling sand on the truck).
That job can be done by men or women. The results can be felt in direct, because at the time of his
services also acceptable. On the other hand, sands excavation in the Peringsari village and Sebudi
village brings a very broad impact on the lives of local people. Positive impact is strongly felt in the
form of an increase in family economics. The negative impact to environmental destruction and damage
to the ride. Damage to the ride by truck transport make accident to the prone small vehicle riders such
as a car or motorcycle. The expansion of the sands excavation to the productive land make the loss of
a rustic feel.
Keywords: sands excavation, incresed economy, expansion of sand excavation, destruction of the
environment.
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A. PENDAHULUAN
Gunung Agung adalah gunung tertinggi
yang ada di wilayah Kabupaten Karangasem
Bali. Pesona alam di kawasan pegunungan
adalah bentuk dari sensasi aktivitas gunung
bersangkutan. Gunung Agung termasuk
gunung yang masih aktif dan sekitar tahun 1963
memuntahkan lahar panasnya dengan kilatan
cahaya dan bola-bola api dari perut bumi terus
melambung membubung tinggi ke angkasa
tanpa henti setiap menit bahkan detik. Gunung
Agung adalah salah satu gunung merapi yang
ada di Indonesia yang kini sedang tidur sebagai
panorama alam dengan ketinggian 3000-an
meter di atas permukaan laut.
Sebagai fenomena alam penuh misteri,
gunung berapi dalam pengalaman manusia
merupakan dialektika antara menakutkan dan
menyenangkan. Dinyatakan demikain karena di
satu sisi gunung berapi membawa bencana dan
malapetaka, sedangkan di sisi lain membawa
kesuburan dan pesona keindahan. Kondisi
yang menegangkan antara rasa takut dan
menyenangkan merupakan variasi kehidupan
yang komplek bagi masyarakat yang tinggal
di lereng dan lembah gunung merapi. Mereka
cemas sewaktu-waktu semburan api dan lahar
panas yang keluar dari perut bumi (gunung
Agung) terjadi lagi, sebab gunung-gunung
merapi yang ada di pulau jawa sebagai satu
rangkaian dengan gunung Agung banyak yang
sudah meletus dengan berbagai konsekuensi
kerugian yang dialami. Kawasan alam di
lereng gunung merupakan lingkungan hidup
yang ditempati manusia dan mahluk hidup
lainnya. Ruang yang ditempati suatu mahluk
hidup bersama dengan benda takhidup di
dalamnya disebut lingkungan hidup, (Otto
Soemarwoto, 1991: 47-48). Lingkungan hidup
akan mengalami kerusakan dipengaruhi oleh
beberapa faktor, seperti dirusak oleh manusia
sendiri atau karena bencana alam. Ketika
sebuah lingkungan ditempati oleh manusia
tentu dituntut adanya mutu lingkungan yang
baik untuk kawasan pemukiman. Secara
sederhana pengertian mutu lingkungan
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yang baik adalah terhidar dari pencemaran,
erosi, kebanjiran, yang jelas terhidar dari
apa yang kita tidak kehendaki. Sering kita
mendengar anjuran atau wacana-wacana untuk
menciptakan keseimbangan lingkungan, namun
aplikasinya tidaklah semudah membalikkan
telapak tangan. Hal ini terjadi akibat kemajuan
zaman yang mengindikasikan adanya tuntutan
kebutuhan finansial manusia semakin
kompleks sehingga menghalalkan segala cara
untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Salah
satu fakta menunjukkan adalah hancurnya
lingkungan hidup di dekat lereng gunung
Agung desa Peringsari Selat Karangasem,
akibat adanya perusahan penambangan pasir
yang lebih dikenal dengan sebutan galian
C. Kegiatan penambangan galian C adalah
usaha menggali bahan tambang yang biasanya
digunakan untuk pembanguanan infrastruktur,
baik pribadi, suasta ataupun pemerintah.
Pemanfaatan potensi alam tersebut bolehboleh saja, tetapi tetap ada aturan atau pun
norma-norma yang harus ditaati dan menjadi
kesepakatan bersama. Salah satu contok
nyata, bahwa penambangan pasir/galian C di
kawasan sungai barak semuanya dieksplorasi
dan dikelola oleh pihak suasta. Penambangan
pasir dengan menggunakan mesin berupa alat
berat menjadikan permukaan tanah tidak
beraturan, di tempat-tempat bekas pengerukan
terdapat lubang-lubang yang sangat dalam, dan
di pinggir lubang terdapat gundukan-gundukan
tinggi sisa dari penambangan pasir yang sudah
tidak diperlukan lagi.
Penggalian pasir dengan menggunakan
alat berat di sepanjang kawasan lereng gunung
Agung terkesan adanya pembiaran dari pihak
yang memiliki kebijakan dan kewenangan,
sehingga tidak jarang terjadi penggalian
pasir liar yang potensial sebagai penghacur
lingkungan alam setempat. Letusan Gunung
Agung tahun 1963 merupakan bencana alam
yang sangat menakutkan sebagai malapeta
dengan menelan banyak korban jiwa serta materi
dan beberapa hektar lahan persawahan tergerus
menjadi hamparan lahar yang membatu. Di
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sisi lain, semburan lahan panas yang memburu
korbannya pada saat itu kini merupakan berkah
tak ternilai bagi masyarakat penambang pasir
khususnya di daerah setempat, karena dapat
memenuhi kebutuhan untuk menafkahi hidup
keluarganya. Hasil galian berupa pasir dan
material lain seperti batu dan krikil merupakan
bahan pembangunan yang sangat berharga dan
dibutuhkan oleh manusia utamanya bagi para
pengusaha perumahan atau developer yang
bergerak di bidang pengembang.
Desa Peringsari lokasinya sangat dekat
dengan kaki gunung Agung berjarak 7 km
menuju kota kecamatan Selat ke arah timur,
15 km menuju kota kabupaten Karangasem
ke arah timur, dan 60 km ke ibu kota Provinsi
Bali (Denpasar) arah barat. Matapencaharian
penduduknya secara umum sebagai petani,
namun setelah berkembang galian C banyak
di antara mereka berprofesi ganda menjadi
penambang pasir selain jadi petani. Penelitian
ini bersifat deskriptif kualitatif dengan metode
observasi dan wawancara mendalam dalam
pengumpulan data, serta menggunakan teknik
mencatat dan merekam dengan tape rekorder
demi menghindari kealpaan data. Metode
analisis data yang digunakan adalah analisi
deskriptif. Analisis data dengan deskriptif ini
bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran
secara sistematis, faktual, dan aktual mengenai
fakta-fakta fenomena yang terjadi di lapangan.
Sedangkan teori yang dipakai tumpuan dalam
penelitian ini adalah teori motivasi dari Vroom,
dalam bukunya yang berjudul “Work And
Motivation” membahas tentang motivasi dari
“Teori Harapan” yaitu sebagai akibat suatu
hasil dari yang ingin dicapai oleh seseorang
dan perkiraan yang bersangkutan bahwa
tindakannya akan mengarah kepada hasil yang
diinginkan itu. Dijelaskan pula mengenai teori
harapan yakni jika seseorang menginginkan
sesuatu dan harapan untuk memperoleh sesuatu
itu cukup besar, maka akan membuatnya
sangat terdorong untuk memperoleh hal yang
diinginkannya tersebut. Sebaliknya, jika
harapan memperoleh hal yang diinginkannya

itu tipis, motivasi untuk berupaya akan menjadi
rendah. (URL Blogging.co.id. diakses 16 Juli
2014). Teori ini dipakai tumpuan mengingat
besarnya harapan masyarakat untuk merubah
nasib mereka sehingga beralih profesi dari
seorang petani, penganyam, peternak terjun
menjadi seorang penambang pasir.
B. PEMBAHASAN
Di atas sedikit telah disinggung, bahwa
mata pencaharian masayarakat desa Peringsari
mulanya adalah sebagai petani ladang dan
penganyar, namun setelah berkembangnya
penambangan galian C mereka juga mengambil
pekerjaan sambilan menjadi penambang
pasir. Berdasarkan informasi salah seorang
informan, menyatakan bahwa mengambil
pekerjaan sebagai penambang pasir jauh lebih
menjanjikan untuk dapat memenuhi kebutuhan
hidup keluarga dibandingkan sebagai petani
ladang, namun pekerjaan pokok sebagai petani
pun masih mereka pertahankan. Dibukanya
usaha penambangan pasir di desa Peringsari
ini, menjadikan masyarakat mulai mengubah
paradigma lama terutama kaum ibu yang
sebelumnya hanya sebagai pengerajim anyaman
bambu sambil menunggu hasil panen pertanian
dari suaminya, namun sekarang ikut terjun
langsung mencari nafkah sebagai penambang
pasir. Ketika mereka mengambil pekerjaan
sebagai penambang pasir, hasilnya langsung
dapat dirasakan dengan jumlah lebih dari cukup
untuk kebutuhan keluarga termasuk biaya anak
sekolah. Sedangkan sebagai petani, hasilnya
hanya cukup untuk sendiri dalam waktu relatif
lama ( 6 bulan ). Atas dasar pertimbangan itu,
sebagian besar masyarakat berperan ganda
dalam mengambil pekerjaan yakni sebagai
petani, peternak, dan penambang pasir sehingga
tidak jarang terjadi penambangan pasir liar
yang mengakibatkan hancurnya lingkungan
alam di kawasan galian C terutama di daerah
perbatasan antara desa Peringsari dengan desa
Sebudi, tepatnya di banjar Badeg. Berdasarkan
data Sekda Karangasem, ditotal ada 70 usaha
gagian C skala besar. Dari jumlah itu hanya 13
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buah beizin dan 57 buah tanpa izin. Sebagian
besar yang tanpa izin ada desa Sebudi (Bali
Post, Jumat Paing, 1 Agustus 2014 : 3)
Fenomena ini merupakan salah satu
penyebab munculnya berbagai permasalahan
yang harus dihadapi dan dipecahkan oleh
pemerintah Kabupaten Karangasem sebagai
pemilik kewenangan demi terciptanya
lingkungan alam yang lestari dan hubungan
sosial masyarakat yang kondusip. Dinyatakan
demikian karena permasalahannya dilematis, di
satu sisi kegiatan galian C ini menguntungkan
sebagian masyarakat sebagai penambang
pasir, di sisi lain menghancurkan lingkungan
alam yang sangat merugikan dalam konteks
pelestarian. Bukan itu saja, dengan hancurnya
lingkungan alam berpotensi terjadinya bencana
alam yang membawa malapetaka besar
bagi semua mahluk. Berangkat dari konsep
pemikiran tersebut, akibat berkembangnya
penambangan galian C ada beberapa
permasalahan sebagai dampak yang menjadi
topik bahasan dalam analisis ini antara lain; 1)
adanya peningkatan ekonomi masyarakat, 2)
Berubahnya lingkungan hidup, 3) berubahnya
sosial budaya masyarakat.
a. Peningkatan Ekonomi Keluarga.
Sejak dikembangkan penambangan
galian C, masyarakat setempat mulai sedikit
mengabaikan pekerjaan pokoknya sebagai
petani ataupun pengerajin anyaman bambu,
terutama bagi kaum ibu-ibu yang dianggap
pekerjaan lama tidak menjanjikan lagi bagi
pemenuhan kebutuhan keluarga mereka.
Mereka beralih profesi terjun ke penambangan
galian C. Hal ini dilakukan karena jenis
pekerjaan yang dapat mereka lakukan cukup
banyak. Misalnya menaikkan batu ke atas truk
pengangkut, ngosek ( meratakan pasir yang
sudah berada di atas truk), membuka-tutup
bedag truk yang upahnya dibayar harian, dan
banyak lagi pekerjaan dapat diambil oleh
baik laki-laki maupun wanita. Peluang kerja
yang menjanjikan upah secara instan membuat
sebagian besar masyarakat terjun ke pekerjaan
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ini. Di samping upah yang diterima langsung
pada saat itu, jumlahnya juga cukup tinggi
bila dihitung upah harian bagi seorang buruh
wanita. Fenomena ini mengindikasikan adanya
peningkatan pendapatan masyarkat sebagai
pemenuhan kebutuhan keluarga. Ditinjau
dari perekonomian penduduk setempat dapat
dikatakan telah terjadi transformasi ekonomi.
I Ketut Nehen menyatakan; transformasi
ekonomi suatu daerah biasanya ditunjukkan
oleh dua hal, yakni terjadinya pergeseran
perimbangan sumbangan masing-masing sektor
terhadap produk domestik bruto, dan terjadinya
pergeseran sumbangan masing-masing sektor
terhadap penyerapan tenaga kerja (Nehen, 1994
: 94). Sebuah fakta yang dialami oleh masyarakat
desa Peringsari, karena sejalan dengan
pendapat pakar ekonomi di atas. Berdasarkan
pengamatan langsung di lapangan, bahwa para
pekerja wanita ternyata memiliki jadwal kerja
harian yang dilakukan secara bergantian demi
adanya pemerataan kerja bagi para kaum ibu
yang melakoni pekerjaan tersebut. Sistem
sip terjadi disebabkan oleh jumlah pekerja
wanita dengan lapangan kerja yang tersedia
di penambangan galian C tidak seimbang/
kurang mencukupi. Sementara bagi pemilik
lahan sendiri kaitannya dengan penambangan
pasir dapat bekerja dengan volume kerja lebih
banyak, karena bukan saja sebagai pekerja
harian, tetapi juga sebagai penjual pasir dari
lahan yang dimilikinya. Pergerakan tenaga
kerja yang tinggi dan terbukanya lapangan
kerja yang luas menandakan bahwa sirkulasi
perekonomian di daerah setempat sangat lancar,
berarti peningkatan ekonomi masyarakat pun
cukup stabil. Di sisi lain, para pekerja baik laki
maupun wanita yang sebelumnya menekuni
profesi petani atau pun penganyar sebagai
pekerjaan pokok, sekarang terlihat memiliki
multi kerja yang dapat mendatangkan hasil
lebih dari sebelumnya. Bila ditinjau dari
berbagai sudut pandang, terbukanya lapangan
kerja penambangan pasir ini merupakan sebuah
fenomena yang dilematis bagi lingkungan
alam dan sosial budaya masyarakatnya. Dari
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sisi positifnya, kegiatan ini dapat menekan
terjadinya migran yang berlebihan ke daerah
perkotaan, di sisi lain berpengaruh besar
terhadap lingkungan alam dan sosial budaya
masyarakat setempat.
Seiring dengan hal tersebut, Abdulsyani
(1994: 65) mengemukakan bahwa “sosialekonomi adalah kedudukan atau posisi
seseorang dalam kelompok masyarakat yang
ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi,
tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, rumah
tinggal dan jabatan dalam organisasi”. Ada
empat hal yang digunakan untuk mengukur
keadaan sosial-ekonomi. Keempat hal tersebut
adalah (1) tingkat penghasilan keluarga
(tingkat pendapatan), (2) tingkat pendidikan,
(3) kedudukannya di dalam masyarakat, (4)
keadaan rumah tinggal. Pernyataan Abdulsyani
ini sejalan dengan aplikasi masyarakat
setempat di mana mereka menunjukkan
adanya banyak peningkatan ekonomi sejak
adanya penambangan galian C, terbukti dari
kondisi rumah dan keluarga mereka mengalami
perubahan yang sangat signifikan. Dinyatakan
demikian karena kondisi rumah dan sanggah/
merajan (tempat pemujaan keluarga) yang
mulanya sangat sederhana, kini mengalami
perubahan minimal semi permanen bahkan
sangat permanen. Sanggah/merajan mereka
sekarang banyak menggunakan bahan batu
hitam yang memiliki nominal cukup tinggi.
Rumah penduduk yang mulanya hanya
berlaikan tanah, maksimal tegel hitam atau
semen, kini kebanyakan telah memakai kramik
yang berkelas. Memang sangat dirasakan
oleh masyarakat, bahwa berkembangnya
usaha galian C ini mengakibatkan terjadinya
transpormasi ekonomi di wilayahnya.
Perputaran perekonomian masyarakat dapat
dikatakan sangat lancar, hal ini didukung adanya
multikerja yang diambil anggota masyarakat
menandakan mereka mendapat rezeki lebih
dari hasil kerja sebelumnya (sebelum ada usaha
pengembangan galian C).
Selama ada peluang kerja penambangan
pasir galian C, masyarakat setempat cenderung

menomerduakan pekerjaan pokoknya sebagai
petani. Suatu hal yang wajar, mengingat tuntutan
kebutuhan hidup dalam keluarga semakin
kompleks. Perkembangan zaman adalah
salah satu penyebab terjadinya transpormasi
nilai pada diri manusia. Terlebih adanya
persaingan ekonomi antarmasyarakat sehingga
berlomba-lomba mengumpulkan rezeki untuk
memenuhi keinginan (bukan kebutuhan)
mereka dalam menghadapi benturan zaman
yang mengglobal. Perlu diketahui, bahwa
lingkup kerja yang ada di penambangan galian
C tidak hanya berupa penambangan pasir saja,
tetapi juga berupa galian batu hitam, krikil,
pasir kasar, pasir halus, dan sebagainya yang
dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan
fisik. Masing-masing jenis pekerjaan memiliki
tingkat upah dan jumlah pekerja yang berbeda
dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut.
Masyarakat dapat memilih jenis pekerjaan
yang diinginkan dengan berorientasi pada
tinggi rendahnya pendapatan mereka. Ada
sebuah kasus; ada dua jenis pekerjaan yakni
menurunkan pasir dan menurunkan batu dari
atas truk. Menurunkan pasir mereka dapat
upah hanya Rp 80.000,- per truk, sedangkan
menurunkan batu ongkosnya Rp 300.000,per truk dengan jumlah pekerja yang sama (3
orang). Ditinjau dari upah yang diterima, jelas
menurunkan batu lebih banyak, namun volume
pekerjaan lebih banyak dalam waktu yang lebih
lama, sedangkan menurunkan pasir volume
kerjaannya lebih sedikit dan lebih mudah
melaksanakan. Ternyata para pekerja tidak ada
yang mau mengambil pekerjaan menurunkan
pasir, karena ada pilihan pekerjaan yang
dianggap lebih menguntungkan dalam konteks
mendapatkan rezeki. Tingkat pendapatan
seseorang adalah semua penghasilan yang
diperoleh dari pemberian pihak lain sebagai balas
jasa untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.
Perilaku masyarakat setempat terhadap pilihan
pekerjaan merupakan hak individu yang
patut dihargai termasuk juga jaringan sosial
yang mereka bentuk dengan rekan kerjanya
dalam mencapai tujuan. Sejalan dengan hal
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tersebut Kusnadi (2000:15) menyatakan; jika
individu mempunyai mobilitas yang tinggi
untuk melakukan hubungan yang luas, peluang
memiliki sejumlah jaringan pun semakin besar.
Ini berarti individu tersebut akan memasuki
sejumlah pengelompokan dan kesatuan sosial
sesuai dengan ruang, waktu, situasi, dan
kebutuhan atau tujuan yang hendak dicapainya.
Tidak disadari oleh masyarakat bahwa mereka
telah membentuk jaringan sosial kerja dengan
azas kepentingan, artinya hubungan sosial
yang dibentuk adalah hubungan sosial yang
bermuatan kepentingan. Jaringan kepentingan
ini terbentuk akibat sama-sama memiliki
tujuan tertentu atau tujuan khusus yang harus
dicapai dan sifatnya sementara. Ketika tujuan
tersebut dalam kontek kerja menurunkan batu
atau pasir dari atas truk telah selesai dilakukan,
maka hubungan kepentingan itu pun tidak
dilanjutkan lagi.
Pengaruh proyek galian C terhadap
peningkatan ekonomi secara individu
kerumahtanggaan sedikit telah dibahas di
atas, selanjutnya terhadap beberapa komunitas
adat yang dilalui oleh truk-truk pengangkut
material galian C secara kelembagaan juga
dapat kontribusi dana dari para supir-supir
truk yang lewat melalui portal yang dipasang
di wilayahnya. Ketentuan restribusi yang
dikenakan masing-masing adat tidak sama,
tergantung kesepakatan dari adat yang
bersangkutan. Dana yang terkumpul di tiap-tiap
komunitas adat sebagian besar peruntukannya
sangat positif, yakni untuk perbaikan tempat
ibadah. Sementara di beberapa wilayah dana
portal yang masuk diprosentase, kerja sama
dengan yang menganggap dirinya sebagai
pengaman tetapi bukan seorang aparat. Hal
ini mengindikasikan adanya dana portal
yang masuk saku secara pribadi. Sebuah
kendala dirasakan para supir truk sebab
mereka membayar restribusi di samping
secara formal untuk Pemda Karangasen yang
dibayarkan di desa Rendang mereka juga
membayar portal-portal ilegal. Ironisnya
lagi ada beberapa masyarakat membuat pos
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penjagaan mengatasnamakan komunitas adat
tertentu melakukan pemungutan dengan suka
rela. Akhirnya para supir juga tidak mau
rugi sehingga harga pasir yang dijual kepada
konsumen diangkat untuk menutupi restribusi
yang mereka keluarkan.
b. Perubahan Lingkungan Hidup
Lingkungan hidup adalah hubungan
mahluk hidup khususnya manusia dengan
lingkungan hidupnya. Ilmu tentang hubungan
timbal balik mahluk hidup dengan lingkungan
hidupnya disebut ekologi. Oleh karena itu
permasalahan linkungan hidup pada hakikatnya
adalah permasalahan ekologi (Soemarwoto,
1991:19). Pengertian di atas kiranya dapat
disejajarkan dengan ekosistem, sebab ekosistem
juga mengacu pada hubungan timbal balik antara
mahluk hidup dengan lingkungannya. Sebuah
ekosistem merupakan wadah atas komponenkomponen yang ada dan bekerja secara teratur
sebagai suatu kesatuan. Dalam interaksinya,
komponen-komponen yang ada di dalamnya
membentuk sebuah keteraturan yang nantinya
bermuara pada keseimbangan. Perlu dipahami,
bahwa keseimbangan tersebut tidaklah bersifat
statis tetapi dinamis yang selalu mengalami
perubahan baik secara alamiah maupun karena
ulah manusia.
Dalam kajian ini, kaitannya dengan
penambangan galian C, perubahan lingkungan
hidup adalah karena ulah manusia. Di atas
sedikit telah disinggung, bahwa usaha ini
dikelola pihak suasta dengan menggunakan
alat berat seperti buldoser dan exsavator.
Buldoser biasanya digunakan pada tahap awal
ketika pengusaha membangun akses jalan
menuju lokasi penambangan. Selanjutnya
untuk melakukan pengerukan pasir dari
dalam lahar dan dalam sungai dipergunakan
alat berat jenis lain berupa exsavator. Proyek
mulai berlangsung, para pengelola usaha
penambangan ini bekerja sama dengan para
developer sebagai pengembang perumahan di
daerah perkotaan, dengan menyediakan jasa
pengangkut material yang dibutuhkan sehingga
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terjadi jaringan kerja simbiosis mutualisme
(hubungan saling menguntungkan) dalam
kontek distribusi pasir yang dihasilkan oleh
pengelola penambangan tersebut. Pihak
pengelola penambang juga bekerja sama
dengan para supir truk secara pribadi dalam
mendistribusikan pasir yang dihasilkan.
Dampak pertama yang dirasakan
masyarakat adalah kerusakan jalan yang dilalui
oleh truk-truk pengangkut galian C dari dan
menuju lokasi galian. Hal ini terjadi karena
kekuatan jalan dengan kapasitas truk yang
lalu-lalang tidak seimbang. Akibatnya jalan
menunju pemukiman penduduk sekitar sangat
sulit untuk dilalui oleh sepeda motor ataupun
kendaraan kecil roda empat lainnya. Belum lagi
ketika kendaraan kecil mau lewat, sedangkang
truk-truk besar pengangkut pasir beriringan
dalam kondisi jalan rusak berat, sehingga
terjadi kemacetan panjang yang mestinya di
daerah pedesaan hal itu tidak terjadi.
Dampak kedua adalah terjadinya
fenomena yang dilematis terhadap kondisi
jalan yang rusak parah seperti itu. Ketika
musim kemarau, debu-debu jalan yang dilalui
truk-truk besar tersebut beterbangan sehingga
mengakibatkan rumah-rumah warga yang
berada di pinggir jalan sangat kotor karena
debu menempel baik di tembok maupun di kaca
jendela sampai ketebalan 1-2 cm. Di samping
itu, yang paling patal adalah menjangkitnya
penyakit mata masyarakat akibat debu yang
berhamburan tiada henti karena jumlah
truk yang lalu-lalang cukup banyak. Ketika
musim hujan, debu-debu yang beterbangan
mulai terhenti, namun sepanjang jalan yang
dilalui truk tersebut kondisinya sangat licin,
badan jalan bergelombang sehingga riskan
sekali dilalui terutama kendaraan kecil seperti
sepeda motor. Bila tidak super hati-hati dapat
dipastikan akan jatuh melihat kondisi jalan yang
bergelombang, licin, dan medannya naik turun.
Perlu diketahui bahwa tempat penambangan
pasir di desa Peringsari terdapat dua lokasi
yakni di bagian hilir sungai (dekat jalan raya)
dan bagian hulu sungai dekat kaki gunung

Agung yakni perbatasan antara desa Peringsari
dengan desa Sebudi. Sekadar gambaran umum
untuk diketahui, bahwa di desa Sebudi juga
ada usaha pengelola penambangan pasir atau
galian C, namun menulis dalam kajian ini
mengambil sampel lokasi di desa Peringsari,
dengan pertimbangan bahwa data yang didapat
tidak jauh berbeda dan tergantung dari sudut
pandang pembahasannya.
Dampak ketiga adalah hancurnya
permukaan lingkungan hidup sebagai kawasan
galian C, terutama di daerah perbatasan
desa antara Sebudi dengan Peringsari. Bagi
pengelola usaha galian C sudah tidak perduli
dengan pelestarian lingkungan lagi. Tujuan
utama adalah mendapat lahan yang memiliki
kandungan pasir cukup banyak, dengan
demikian keuntungan yang diperoleh sangat
tinggi. Dinyatakan demikian karena penulis
melihat langsung kondisi alam lingkungan
bekas usaha penggalian sangat hancur. Lahan
bekas galian tidak dapat difungsikan lagi sebagai
lahan apa pun kecuali sebagai penampung air
hujan ketika musim hujan tiba. Kondisi alam
seperti ini berpotensi terjadinya mala petaka
terutama bagi anak-anak yang sedang lewat
di bendungan air yang keberadaannya tidak
diinginkan akibat aktivitas pengerukan pasir
sebelum musim hujan.
Dampak keempat tercemarnya air sungai
akibat adanya aktivitas galian C di kawasan
sungai Barak tersebut. Desa Peringsari
posisinya sedikit jauh dari kaki gunung Agung,
Banjar Siledumi adalah salah satu banjar
yang menjadi bagian wilayah desa Peringsari.
Banjar ini lokasinya paling hulu dibandingkan
dengan banjar-banjar lain yang ada di desa
Peringsari. Merupakan sebuah berkah dari
Tuhan bagi banjar Siledumi ini, karena mata
air sebagai sumber air minum, untuk mandi
sebagian masyarakat, dan sebagai sumber
air pertanian bagi petani yang ada di wilayah
banjar Siledumi ini. Keberadaan aktivitas
galian C dengan menggunakan alat berat
sedikit dirasakan mengganggu kenyamanan
dan keamanan masyarakat setemapat, karena
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masyarakat sekitar galian merasa bising dan
sangat jauh nuansa pedesaan yang identik
dengan ketenangan. Air yang jernih kini
telah terkontaminasi lumpur dan bekas-bekas
minyak mesin pengeruk pasir sehingga terjadi
pencemaran air yang dapat mengganggu
ekosistem di sekitarnya. Di sisi lain, bagi
warga yang bermukin dekat jalan yang dilalui
truk-truk pengangkut material merasa sangat
terganggu dari kebisingan yang ditimbulkan
akibat lalu-lalangnya truk-truk besar selama 24
jam tiada hentinya.
Dampak kelima adalah terjadinya
ekspansi atau perluasan lahan galian mengingat
keberadaan galian C di sungai sudah semakin
menipis dan tidak dapat diperbaharui lagi.
Kondisi ini menyebabkan pihak perusahan
mulai melakukan berbagai trik rayuan terhadap
pemilik lahan yang dipridiksi di bawahnya
berpotensi memiliki bahan tambang berupa
pasir cukup banyak. Contoh kongkrit dapat
penilis kemukakan; “Ada seorang pemilik
lahan perkebunan salak, yang sebenarnya saat
itu sedang panen, namun berkat rayuan pihak
pengusaha mungkin, lahan seluas 8 hare-an
dikontrakkan kepada pihak perusahaan”. Si
pemilik ini dapat dikatagorikan bukan orang
kalangan bawah, dia seorang mantan kepala
desa, pendidikan anak-anaknya minimal SMA
bahkan ada salah seorang yang S1. Mereka tega
menjual lahannya tanpa memikirkan dampak
yang ditimbulkan oleh penambang galian,
lahan yang telah dikeruk dengan alat berat
tersebut sudah tidak dapat difungsikan lagi.
Setelah peneliti dekati, menanyakan; mengapa
tega menghancurkan lahan perkebunan yang
masih produktif dengan hasil berupa salak
tersebut. Jawaban mereka karena ketika panen
salak harga di pasaran selalu anjlok, bahkan
sekilonya sampai Rp 1000,- Di samping itu,
ternyata mereka juga masih luas memiliki
perkebunan salak. Itu merupakan salah seorang
dari beberapa warga melakukan hal yang
sama. Sungguh dilematis sekali, di satu sisi
ada keinginan untuk melestarikan lingkungan
hidup agar tetap asri, namun di sisi lain dengan
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sengaja merusak bahkan menghancurkan
lingkungan alam hanya semata-mata mendapat
untung besar. Kemudian bagi pemilik lahan
juga ingin mendapatkan kekayaan secara
instan tanpa memikirkan dampak yang
mungkin terjadi di kemudian hari. Orang lain
di luar sebagai pemilik tidak punya kuasa
apa pun dalam kontek ingin mempertahankan
kelestarian lingkungan yang ada karena lahan
bersangkutan memang miliknya.
Bila peristiwa ini dicermati, ternyata
ada penyimpangan ketika kita mengacu pada
UUD 1945 yang diamanatkan bahwa kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya digunakan
sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Hal ini tidak tercermin dalam realitas yang
terjadi di lapangan. Dinyatakan demikian
karena yang menikmati keuntungan besar
dari kegiatan galian C ini adalah orang-orang
tertentu khususnya para pengelola perusahan
galian C tersebut. Sedangkan masyarakat
bawah hanyalah sebagai objek penderita saja.
c. Perubahan Sosial Budaya Masyarakat
Perusahaan galian C yang berkembang
di desa Peringsari dan Sebudi berpengaruh
besar terhadap perubahan yang terjadi dari
berbagai sektor kehidupan masyarakatnya.
Dalam sub bab ini penulis menggali dari sudut
pandang sosial budaya masyarakat setelah
mereka terkena pengaruh proyek galian C
di wilayahnya. Jujur diakui, bahwa adanya
proyek penambang pasir/galian C membuat
masyarakat sekitar sangat mudah mencari
rezeki (uang). Dikatakan demikian karena
terdapat banyak jenis pekerjaan yang dapat
diambil bukan saja bagi kaum laki-laki, numun
juga bagi para ibu-ibu sebagai kerja sambilan.
Lapangan kerja sangat luas kaitannya dengan
proyek penambang pasir asalkan orang mau
bekerja. Berbeda dengan si pemilik lahan
yang luas, mereka bebas menjual lahannya
yang berpotensi memiliki pasir
banyak.
Punya lahan luas untuk dijual identik dengan
banyaknya uang yang dimiliki. Kondisi inilah
yang mempengaruhi mental dan kepribadian
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masyarakat setempat setelah mereka menjadi
OKB (orang kaya baru).
Merasa
mudah
mencari
uang,
kepribadian masyarakatnya pun sedikit mulai
bergeser dari sebelumnya. Sebelum ada proyek
penambangan pasir, masyarakat khususnya di
daerah kaki gunung Agung dirasakan mencari
uang untuk hidup sehari-hari saja susahnya
luar biasa, namun setelah dibukanya galian
C, kehidupan mereka mengalami perubahan
sangat drastis sehingga sampai mental dan
kepribadiannya juga mengalami perubahan.
Masyarakat pegunungan yang memiliki lahan
luas kebanyakan kebablasan dan terkesan
mubazir dalam pengelolaan keuangan
rumah tangganya. Contoh kongkrit dapat
dikemukakan; ada beberapa keluarga yang
memiliki anggota dua atau tiga orang anggota
keluarga, sejak berkembangnya proyek galian
C, cara penggunaan keuangannya sangat
berbeda, mereka membeli barang melebihi dari
yang dibutuhkan. Misalnya; pasilitas kebutuhan
transportasi berupa mobil atau sepeda motor
melebihi dari jumlah anggota keluarga yang
dimiliki. Hal ini banyak terjadi di beberapa
banjar yang arealnya menjadi sumber galian
C dengan alasan presitise keluarga. Contoh
lain yang penulis temukan adalah tempat
ibadah atau sanggah pribadi, salah seorang
warga yang berlokasi di banjar Badeg sungguh
mengagumkan luas dan indahnya, terdapat
banyak asesoris sanggah seperti ukiran,
prade, dan sebagainya layaknya sebuah pura
yang harus diemong (dipelihara) oleh sebuah
komunitas banjar adat. Perilaku masyarakat
seperti ini ke depannya sangat membebani
anak cucu mereka sebagai pewarisnya, karena
di kemudian hari dana yang dimiliki oleh
anak cucu kita belum tentu cukup untuk biaya
ngodalin/karya (mengupacarai). Bagi orang
Hindu Bali memiliki konsep keseimbangan,
di samping berupaya bekerja untuk kebutuhan
hidup sehari-hari, juga melaksanakan upacaraupacara keagamaan yang membutuhkan tidak
sedikit. Konsep keseimbangan artinya dengan
upacara/yadnya umah Hindu di Bali berupaya

untuk menyelaraskan hubungan antara manusia
dengan manusia, dengan alam, dan dengan
Tuhannya (Tri Hita Karana). Bila keimbangan
hubungan ini dapat diwujudkan dan diyakini,
maka manusia akan mengalami kesejahteraan
lahir batin atau duniawi dan akhirat.
Ada hal yang sangat menghawatirkan,
dengan memiliki uang banyak ada isu berembus
bahwa telah ada warga yang kena HIV dan
berakibat patal bagi diri yang bersangkutan.
Sebuah cermin kehidupan yang harus dipahami,
bahwa memiliki uang banyak tidak selamanya
akan membawa kebahagiaan. Ketika orang
membawa uang banyak dan mendapatkannya
secara mudah maka saat itulah dia imannya
goyah, menggunakan uang seenaknya tanpa
memikirkan resiko yang mungkin menimpanya.
Peristiwa itulah yang telah terjadi di kawasan
sumber uang galian C perbatasan desa
Peringsari dengan Sebudi Kecamatan Selat
Karangasem. Hal yang lebih menghawatirkan
lagi adalah ada peluang masuknya bandar
narkoba ke lokasi ini mengingat peredaran
uang di kawasan proyek tersebut dipridiksi
cukup banyak. Seandainya hal ini terjadi, maka
hancurlah generasi penerus kita bukan saja di
perkotaan, namun juga di pedesaan bahkan
dipegunungan akibat ditafsirkan banyak uang
yang beredar.
C. PENUTUP
Perusahaan penambang pasir galian C
yang ada di Kabupaten Karangasem umumnya,
desa Peringsari dan Sebudi khususnya
merupakan usaha yang dikelola oleh pihak
suasta. Sistem kerjanya menggunakan alat
modern berupa mesin buldoser dan eksapator.
Mesin buldoser difungsikan sebagai pembabat
lahan menuju akses jalan ke lokasi yang
sebelumnya masih berupa semak-semak
dengan tujuan truk-truk pengangkut material
galian dapat masuk. Sementara mesin eksapator
difungsikan sebagai alat pengeruk pasir dan
langsung menuangkan ke atas truk yang telah
disediakan.
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Perusahaan tambang galian C memiliki
nilai positif, dan nilai negatif. Sisi positifnya
adalah membuka lapangan kerja baru bagi
masyarakat di daerah setempat sehingga dapat
meningkatkan ekonomi mereka dalam upaya
memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Usaha
penambang galian C memberikan peluang bagi
masyarakat yang memiliki keinginan berprofesi
ganda demi peningkatan rezeki yang mereka
raup. Berkat usaha penambangan galian C,
masyarakat dalam kontek sebagai tenaga kerja
(bukan pemilik lahan) dirasakan hasilnya
sangat membantu untuk menopang kebutuhan
keluarga mereka termasuk biaya anak sekolah
dan membeli sebuah sepeda motor.
Sedangkan dampak negatifnya adalah
tergerusnya lingkungan hidup dan terabaikannya
nilai-nilai pelestarian yang dipridiksi berpotensi
membawa malapetaka terhadap anak cucu
kita di masa depan. Bopengnya kawasan Bali
Timur terutama di kawasan galian C desa
Sebudi sudah amat mengkhawatirkan. Apalagi
lingkungan bekas tambang sudah semakin
curam lantaran tidak ada upaya reklamasi oleh
para penambang. Diperlukan adanya tindakan
tegas, jangan samapai ada upaya tebang
pilih dalam menangani penambangan ilegal.
Terjadinya ekspansi atau perluasan penggalian
terhadap lahan-lahan produktif yang dipridiksi
menyimpan banyak pasir di bagian bawah
lahan tersebut. Terganggunya keamanan dan
kenyamanan masyarakat karena kerusakan
jalan yang terjadi akibat lalu-lalangnya
truk-truk besar pengangkut material galian.
Hilangnya nuansa pedesaan yang identik
dengan ketenangan berubah menjadi bising
akibat banyaknya truk ulang-alik dari dan
menuju lokasi galian.
Usaha tambang galian C adalah
perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan
benda-benda material berupa pasir, batu,
krikil, koral, seplit, dan sebagainya dalam
upaya mendukung pembangunan fisik di suatu
daerah. Kegiatan ini sangat bagus karena
dapat memberikan kontribusi peningkatan
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ekonomi masyarakat di mana proyek galian
C itu dilakuakan. Selanjutnya bagi pengusaha
penambang galian C tersebut harus juga
memikirkan kelestarian lingkungan hidup
yang
ada di sekeliling kawasan galian,
dengan demikian harapan karja sama yang
saling menguntungkan dan saling mengisi
akan terwujud. Mengingat proyek galian C
menggunakan alat mesin berupa buldoser
dan eskapator, setelah pengerukan pasir yang
begitu curam hendaknya dilakukan reklamasi
dengan menguruk lubang-lubang yang curam
kembali sehingga lahan bekas galian C dapat
dimanfaatkan kembali suatu saat nanti sebagai
lahan produktif.
Pihak pemerintah diharapkan lebih
memperhatikan wilayahnya, jangan sampai
terkesan
adanya
pembiaran
terhadap
menjamurnya penambang galian C ilegal
sehingga dapat merugikan kelestarian
lingkungan hidup di sekitar galian yang
dipridiksi menimbulkan malapetaka di masamasa mendatang. Dalam memberantas
pengusaha galian C bodong pemerintah dalam
hal ini kepolisian harus tegas jangan sampai
ada upaya tebang pilih dalam menangani
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